 



Τι είπαν και πού συμφώνησαν ο Ευ. Μυτιληναίος, ο Φ. Καραβίας και ο Γ. Ρέτσος στο
διαδικτυακό τραπέζι που οργάνωσε το forum του Ευ. Βενιζέλου ▶ ΣΕΛ. 27
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Ο Κυριάκος
«μετράει»
το ρίσκο με
τις κάλπες





• Έπεσαν στο τραπέζι
540 δισ. ευρώ, αλλά το
ποσό δεν φτάνει
• Το μπαλάκι στη
Σύνοδο Κορυφής όπου
προτείνεται να
αποφασιστεί περαιτέρω
χρηματοδότηση υπό τον
κωδικό τίτλο «καινοτόμα
χρηματοδοτικά εργαλεία»

• Αμφιταλαντεύεται ο πρωθυπουργός αν θα πρέπει να
κεφαλαιοποιήσει τη δημοφιλία του
ζητώντας νέα λαϊκή εντολή








• Το ανέκδοτο του προγράμματος
της Θεσσαλονίκης του 2014 θύμισε
η οικονομική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ





ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

«Δεν είμαστε
χθεσινοί, ξέρουμε
τη δουλειά»

▶ ΣΕΛ. 4


▶ ΣΕΛ. 23

Οι τρεις Ράμπο στη
δημοσιονομική μάχη
με τον κορωνοϊό
Την επιστράτευση
όλης της δύναμης
πυρός 1 τρισ.
ευρώ που
διαθέτουν ο
ESM, η Κομισιόν
και η ΕΤΕπ
προκρίνει ο
διοικητής της
ΤτΕ, Γιάννης
Στουρνάρας
▶ ΣΕΛ. 6

        

Δύο πανδημίες και
το εμβόλιο της οργής
Η ιστορία δικαιώνει τον πρώην
υπουργό Υγείας, Δημήτρη
Αβραμόπουλο, για την πρόνοια
να θωρακίσει τη χώρα με τα
απαραίτητα εμβόλια το 2009, με
την κ. Τουλουπάκη το 2020 να
μην αρχειοθετεί προκλητικά
την έρευνά της για την
προμήθειά τους, προσπαθώντας
να επιβιώσει... ▶ ΣΕΛ. 7-9
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ια να αντιληφθεί κάποιος το θρυλούμενο μέγεθος της υγειονομικής κρίσης και των συνεπειών που αυτή θα αφήσει πίσω της σε οικονομικό επίπεδο, δεν χρειάζεται να ανατρέξει σε οικονομοτεχνικές μελέτες και ιερογλυφικούς δημοσιονομικούς δείκτες. Το καταλαβαίνει πιο εύκολα από τα παρατσούκλια και τις παρομοιώσεις που
δίνουν στην πανδημία. Στην αρχή χαρακτηρίστηκε μια δύσκολη μετάλλαξη της γρίπης, στη συνέχεια έγινε τσουνάμι,
και τέλος τής αποδόθηκαν οι ιδιότητες του ασύμμετρου αόρατου πολεμικού εχθρού. Μέχρι και με επίθεση από εξωγήινα όντα προσομοιάζουν την επέλαση της πανδημίας έγκριτοι αναλυτές, υπό τη λογική ότι δεν γνωρίζουμε πώς να
την αντιμετωπίσουμε.
Παρά τις υπερβολές τους οι χαρακτηρισμοί δεν απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Είναι, για παράδειγμα,
πρωτόφαντο φαινόμενο μία οικονομία να υφίσταται ταυτόχρονα και μηδενισμό της ζήτησης και καταβαράθρωση της
προσφοράς και ισχυρές δονήσεις στο τραπεζικό της σύστημα. Χωρίς προηγούμενο είναι, επίσης, το κοινωνικό πείραμα απομονωτισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια Υγεία και όχι όπως νομίζουν
κάποιοι επειδή δοκιμάζεται μία παγκόσμια δικτατορία. Είναι, τέλος, πρωτόγνωρο το μέγεθος της αβεβαιότητας που
κυριαρχεί για την επόμενη ημέρα,
που σε συνδυασμό με την αποσυναρμολόγηση των διεθνών συνδέσεων οδηγεί σε απο-παγκοσμιοποίηση, όπως παρατήρησε εύστοχα προ ημερών ο καθηγητής Ιστορίας στο ΕΚΠΑ, Κώστας Κωστής.
Κι αν η εκτίμηση του Έλληνα καθηγητή ακούγεται πολύ επιστημονική, το είπε με άλλα λόγια ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, διαμηνύοντας στους εταίρους(;) ότι αν δεν βρεθεί λύση δημοσιονομικής αλληλεγγύης «θα πρέπει να ξεγράψουμε την Ευρώπη και ο καθένας να κάνει αυτό που νομίζει σωστό».
Τι μένει να γίνει; Στο «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε» ο διάσημος συμπατριώτης του Ιταλού πρωθυπουργού, ο Σικελός
δραματουργός Λουίτζι Πιραντέλο περιγράφει έναν θίασο που προσπαθεί να διασκευάσει ένα θεατρικό έργο, αλλά οι
σκηνοθετικές εντολές προκαλούν σύγχυση στους ηθοποιούς. Σαν να μην έφτανε αυτό, οι ηθοποιοί ταυτίζονται τόσο
πολύ με τους ρόλους τους, που φτάνουν στο σημείο να διώξουν τον σκηνοθέτη ώστε να ζήσουν τις ζωές των χαρακτήρων που υποδύονται!
Στην περίπτωση του τσίρκου της Ε.Ε. (σ.σ. ο χαρακτηρισμός δεν είναι δικός μας, βγήκε από τα χείλη του Γάλλου υπουργού Οικονομικών, αναφερόμενος στο «ναυάγιο» του Eurogroup την Πέμπτη) ο αυτοσχεδιασμός δεν αφορά, φυσικά, την εθνική εσωστρέφεια ή τη διάλυση της Ένωσης, ώστε να πάρει ο καθένας της ζωής του τη στράτα. Σίγουρα, όμως, παραπέμπει στην υιοθέτηση αυτοσχέδιων και «ανυπάκουων» στη μνημονιακή λογική εργαλείων. Διότι οι διαχειριστές της προηγούμενης κρίσης δεν κατάφεραν και πολλά κραδαίνοντας τη σκηνοθετική μπαγκέτα του ασκητικού
προτεσταντισμού και των τιμωρητικών δημοσιονομικών πολιτικών. Και εν πάση περιπτώσει ελάχιστα εισιτήρια
θα κόψει η ίδια μνημονιακή παράσταση, όταν μάλιστα για τα νέα δεινά δεν θα φταίνε οι τεμπέληδες Έλληνες ή η ντόλτσε βίτα των Ιταλών, αλλά μία πανδημία που θερίζει ζωές
Οπότε, ας αυτοσχεδιάσουμε κοινή συναινέσει. Διότι, ακόμη και συναινετικό να είναι το «διαζύγιο», το τραύμα που
θα μείνει στα… παιδιά θα είναι πολλά.

Γ

Απόψε ας
αυτοσχεδιάσουμε
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΒΑΛΑΝ
ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 540 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΟΣΟ
ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ

EUROGROUP: Ένα μικρό βήμα…
Θα ακολουθήσουν κι άλλα;
• Το μπαλάκι στη Σύνοδο Κορυφής όπου προτείνεται να προχωρήσουν σε περαιτέρω χρηματοδότηση
υπό τον κωδικό τίτλο «καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία»
«Από το ολότελα, καλή και η Παναγιώταινα». Η γνωστή παροιμία
ταιριάζει γάντι στην απόφαση
που ελήφθη τα ξημερώματα της
Παρασκευής στην τηλεδιάσκεψη
των υπουργών Οικονομικών των
χωρών της Ευρωζώνης, που είναι
πιο γνωστό ως Eurogroup. Η παροιμία αυτή σημαίνει πως «εφόσον το τέλειο δεν είναι εφικτό, εφόσον δεν μπορείς να έχεις τα
πολλά, αρκέσου στα λίγα». Και
κάπως έτσι σκέφθηκαν οι αντιμαχόμενες πλευρές και προχώρησαν σε μία συμβιβαστική λύση.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Έ

νας συμβιβασμός που μάλλον
έγινε για τη διατύπωση του κοινού ανακοινωθέντος, και όχι επί της ουσίας. Διότι ναι μεν
συμφώνησαν εν αρχή σε ένα
ποσό που ξεπερνάει τα 540 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση όλων των χωρών που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό,
όμως οι διαφορές παραμένουν. Και είναι
βέβαιο ότι θα τεθούν σε επίπεδο αρχηγών
στη Σύνοδο Κορυφής του Απριλίου, όπου
ο Νότος θα επιμείνει για την έκδοση ευρωομολόγου, ενώ ο Βορράς θα αντιτείνει
τα «καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία».
Βέβαια, για να επιτευχθεί ο συμβιβασμός στο Eurogroup, χρειάστηκαν οι πολύωρες παρεμβάσεις των υπουργών Οικονομικών Γερμανίας και Γαλλίας, Όλαφ
Σολτς και Μπρούνο Λεμέρ, αντίστοιχα,
προς τους ομολόγους τους, κυρίως Ιταλίας,
Ισπανίας, Ολλανδίας και Φιλανδίας. Έτσι,
ο Γαλλογερμανικός άξονας πέτυχε να αποφύγει τον απόλυτο ευτελισμό η Ευρωπαϊκή
Ένωση, αλλά μετά το τέλος η κάθε χώρα
διαβάζει όπως θέλει (ίσως και για εσωτερικούς λόγους) την απόφαση του
Eurogroup.
Όχι τόσο για τα χρήματα που θα προικιστεί από τον ESM (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας) ένα νέο ταμείο που θα

χειρήσεις που έχουν
πληγεί με βάναυσο
τρόπο από την πανδημία.

Δεν είναι
αρκετά

ονομαστεί «Ταμείο Ανάκαμψης», όσο για
την απόφαση που θα λάβουν οι ηγέτες στη
Σύνοδο Κορυφής με τα «καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία». Πίσω από αυτήν τη
διατύπωση, οι Ιταλοί θέλουν να διαβάζουν
ευρωομόλογα, αλλά ο Ολλανδός υπουργός, Βούτκε Χούκστρα, αμέσως μετά την
τηλεδιάσκεψη ήταν σαφής: «Δεν ήμουν και
δεν θα είμαι ποτέ σύμφωνος, θα ήταν άδικο
για τους φορολογούμενούς μας». Και για να
μην υπάρχει καμία αμφιβολία για την επιτυχία του συμβιβασμού, ο Ολλανδός ούτε
λίγο ούτε πολύ παραδέχθηκε ότι σκοπίμως
υπήρξε λεκτική ασάφεια για να είναι όλοι
ευχαριστημένοι.
Υπήρξε και δεύτερο σημείο τριβής, που
ήταν οι όροι χρηματοδότησης από τον
ESM. Κι εδώ τα πράγματα είναι μάλλον σαφή, παρά το ότι ο επικεφαλής του
Eurogroup, Μάριο Σεντένο, απέφυγε επιμελώς να φωτίσει τις «γκρίζες» ζώνες. Τι
ζητούσαν οι Ιταλοί; Χρηματοδότηση άνευ
όρων, λόγω του έκτακτου χαρακτήρα της
κρίσης. Τι πήραν; Πιστωτική γραμμή στο
2% του ΑΕΠ τους –όπως κι όσα κράτη μέλη το επιθυμούν– αλλά μόνο για δαπάνες
Υγείας και πρόληψη και μόνο μέχρι να τελειώσει η κρίση. Όπως όμως υποστήριξε ο
Χρήστος Σταϊκούρας (σε δηλώσεις του
χθες το πρωί) επίτηδες υπάρχει η θολούρα
σε αυτό τον όρο, για να μπορεί το κάθε
κράτος να διοχετεύσει μέρος του ποσού
που του αναλογεί και για τις ανάγκες των
συστημάτων υγείας, αλλά και για τις επι-

Σε αυτό που δεν απάντησαν οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών
θεσμών, όταν στο τέλος ανακοίνωσαν ότι
βγήκε λευκός καπνός
για τη χρηματοδότηση, ήταν για το εάν επαρκούν όλα αυτά τα
κονδύλια για να αντιμετωπιστεί η κρίση
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Προ
ημερών η Κριστίν Λαγκάρντ τόνισε πως
για αντιμετωπιστεί η λαίλαπα απαιτούνται
περί τα 1,5 τρισεκατομμύρια ευρώ. Μέχρι
εκείνου του ποσού, υπάρχει τεράστια διαφορά. Με όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία
που έχουν αποφασιστεί, συν τις αποφάσεις της ΕΚΤ, με το ζόρι τα χρήματα αγγίζουν το ένα τρισεκατομμύριο ευρώ. Άρα ακόμη χρειάζονται αρκετά βήματα για να αντιμετωπιστεί η υπόθεση.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μάριο Σεντένο όταν ρωτήθηκε για “το εάν αυτή η δύναμη πυρός, που αποφάσισε το Eurogroup, είναι αρκετή”, δεν απάντησε ποτέ. Ο δε Κλάους Ρέγκλινγκ, από την πλευρά του, παραδέχθηκε ότι «οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης θα μας συνοδεύουν για πολλά χρόνια». Όπως γίνεται αντιληπτό, μένει και πάλι στην ΕΚΤ να «καλύψει» την Ευρωζώνη
και το ευρώ μέχρι να επιτευχθεί ένα βήμα
στην οικονομική ανασυγκρότηση.
Κι όλα αυτά, την ώρα που ο Ντόναλντ
Τραμπ έχει ήδη υπογράψει διάταγμα για
χρηματοδότηση της αμερικανικής οικονομίας ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, ενώ η Βρετανική Κεντρική Τράπεζα
αποφάσισε να προχωρήσει στην «μέθοδο
του ελικοπτέρου», δηλαδή να τυπώσει επιπλέον χρήμα, όσο χρειάζεται η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει και την
υγειονομική κρίση και την οικονομική που
θα ακολουθήσει.

Επιμονή της Μέρκελ για νέο
σχέδιο Μάρσαλ
Πολύς λόγος έγινε τα τελευταία 24ωρα για το
γαλλογερμανικό σχέδιο που έφερε πιο κοντά
Βορρά και Νότο, ώστε να μπορούν να συμπορευθούν όλες οι χώρες της Ε.Ε. Το σχέδιο αυτό μπορεί να έχει γαλλικό όνομα, που
σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης», όμως η λογική του
εμπνέεται ξεκάθαρα από το Βερολίνο.
Επί της ουσίας θα είναι ένα σχέδιο «τύπου Μάρσαλ», όμως η βοήθεια δεν θα είναι
δωρεάν, όπως ήταν το μεταπολεμικό σχέδιο
του στρατηγού Τζορτζ Μάρσαλ, τον οποίο ο
Τσόρτσιλ είχε χαρακτηρίσει ως τον «αρχιτέκτονα της νίκης των συμμαχικών δυνάμεων» στον
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Μάρσαλ, λοιπόν,
το 1947 ως υφυπουργός Εξωτερικών (προηγουμένως είχε συμμετάσχει ως στρατιωτικός
στις συμφωνίες της Τεχεράνης, του Πότσδαμ
και της Γιάλτας), εισηγήθηκε δύο σχέδια. Το
πρώτο ήταν το «Δόγμα Τρούμαν» και αναφερόταν στην άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ στον
εμφύλιο της Ελλάδας, αλλά και στην Τουρκία, επιλέγοντας τις δύο χώρες ως ασπίδες
στην εξάπλωση του κομμουνισμού. Το δεύτερο σχέδιο ήταν η οικονομική ενίσχυση της
Ευρώπης. Το «Σχέδιο Μάρσαλ» βασιζόταν
στην απλή συλλογιστική ότι η φτώχεια στην
Ευρώπη θα έριχνε τους λαούς της στην αγκαλιά των κομμουνιστών, όπως η κρίση του
1929 τους είχε ωθήσει στους Ναζί και τους
φασίστες. Τελικά, δεκαέξι χώρες αποδέχθηκαν την αμερικανική βοήθεια και ήταν οι Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Βρετανία, Δανία, Ιρλανδία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Δυτική Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία,
Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα και Τουρκία. Ο
Μάρσαλ διαδραμάτισε επίσης καταλυτικό
ρόλο στις ζυμώσεις που οδήγησαν στην ίδρυση του ΝΑΤΟ.
Οπότε, όλοι αναμένουν το επόμενο χρονικό διάστημα τις εισηγήσεις της Άνγκελα
Μέρκελ για το «νέο σχέδιο Μάρσαλ». Διότι,
όπως έγραψε και στο ομώνυμο βιβλίο της
Γαλλομαροκινής συγγραφέως, Λεϊλά Σλιμανί, «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες». Απλά το μόνο που γνωρίζουμε με βάση
τις δηλώσεις της Γερμανίδας Καγκελαρίου
είναι ότι το πρόγραμμα θα είναι επταετές.
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«Βρισκόμαστε σε πόλεμο με έναν
τρομερό κοινό εχθρό: τον κορωνοϊό. Έναν εχθρό που απειλεί τη
δημόσια υγεία, την κοινωνία, την
οικονομία, και ιδίως το παραγωγικό δυναμικό της οικονομίας. Εάν μέρος αυτού του παραγωγικού
δυναμικού απαξιωθεί, σε περίπτωση πτωχεύσεων επιχειρήσεων, τότε ένα σοβαρό αλλά βραχυχρόνιο, οικονομικό πρόβλημα θα
εξελιχθεί σε μακροχρόνιο».
Του Νίκου Τσαγκατάκη

O

ι παραπάνω πενήντα λέξεις
αποτελούν τον πρόλογο ενός
άρθρου που φιλοξένησε
στην αρχή της εβδομάδας η
διαδικτυακή έκδοση της γερμανικής οικονομικής εφημερίδας
«Handelsblatt». Συντάκτης του άρθρου ο
διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος χτυπάει το καμπανάκι του κινδύνου όχι μόνο για το ίδιο
το πρόβλημα αλλά και για τη γενναία λύση
που πρέπει να δώσει η Ευρωζώνη, προκειμένου να μη βουλιάξει στην κινούμενη
άμμο της θηριώδους ύφεσης η ευρωπαϊκή
και παγκόσμια οικονομία.
Αν και ξεκαθαρίζει την ανακρίβεια που
μπορεί να εμπεριέχουν οι προβλέψεις αναφορικά με το μέγεθος και τις επιπτώσεις
της πανδημίας, ο Έλληνας κεντρικός τραπεζίτης ρεαλιστικά επικαλείται τις εκτιμήσεις που θέλουν το μέγεθος της επερχόμενης κρίσης να είναι μεγαλύτερο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και της
κρίσης δημόσιου χρέους του 2010. Κι εξηγεί τον λόγο της απαισιοδοξίας, λέγοντας
ότι σε αυτή την κρίση οι οικονομίες όλου
του πλανήτη επηρεάζονται από έναν κοινό
εξωτερικό και τριπλό κλυδωνισμό: τον
κλυδωνισμό της ζήτησης, τον κλυδωνισμό
της προσφοράς (συμπεριλαμβανομένων
των διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού), και
τον κλυδωνισμό του χρηματοπιστωτικού
συστήματος.

Ίδιο το χτύπημα,
διαφορετικές οι επιπτώσεις
Ο Γ. Στουρνάρας υπογραμμίζει, εξάλλου,
την ειδοποιό διαφορά των οικονομικών
συνεπειών που θα επιφέρει σε κάθε χώρα
ξεχωριστά η επέλαση του κορωνοϊού. Αυτή η διαφορά είναι –σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ– το δημόσιο χρέος και ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος κάθε
πληττόμενου κράτους.
Πολύ διαφορετικό αντίκτυπο θα έχει,
λ.χ., η πανδημία σε ένα κράτος-μέλος το
δημόσιο χρέος του οποίου ως ποσοστό επί
του ΑΕΠ είναι 60% από ό,τι σε ένα άλλο
κράτος με αρχικό ποσοστό χρέους 170%.
Όταν, δε, περάσει η πανδημία, θα μπορούσαν να επανέλθουν στο προσκήνιο ζητήματα βιωσιμότητας του χρέους, τα οποία
θα λειτουργούσαν ανασχετικά για τις προοπτικές ανάπτυξης. «Αυτός είναι άλλος ένας
λόγος για τον οποίο οι διαφορές αποδόσεων
των κρατικών ομολόγων δεν πρέπει να αρχίσουν να αυξάνονται, ιδιαίτερα για τα κράτημέλη με ήδη υψηλό λόγο χρέους», τονίζει ο
Γ. Στουρνάρας.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Οι τρεις Ράμπο στη
δημοσιονομική μάχη
με τον κορωνοϊό
• Την επιστράτευση όλης της δύναμη πυρός 1 τρισ.
ευρώ που διαθέτουν ο ESM, η Κομισιόν και η ΕΤΕπ
προκρίνει ο διοικητής της ΤτΕ, προκειμένου οι
οικονομίες της Ευρωζώνης να ανακάμψουν γρήγορα
από την πρωτοφανή κρίση προκαλεί η πανδημία
Κανείς στην τύχη του…
Βέβαια, ο Έλληνας κεντρικός τραπεζίτης
δεν στέκεται μόνο στο ζήτημα της βιωσιμότητας του χρέους, αλλά επαναφέρει στο
τραπέζι και την ηθική διάσταση του προβλήματος. Δηλαδή, την εξασφάλιση ότι
δεν θα αφεθούν στην τύχη τους (και για
προφανείς ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά
και λόγω του κινδύνου εξάπλωσης της
πανδημίας σε περίπτωση που δεν κατορθώσουν να τη συγκρατήσουν) τα κράτη-μέλη που δεν διαθέτουν επαρκή δημοσιονομικό χώρο ώστε να αντιμετωπίσουν την υγειονομική κρίση.
Υπό αυτό το συνολικό πρίσμα, ο Γ.
Στουρνάρας προκρίνει ως λύση την ισχυρή συμμαχία τουλάχιστον όλων εκείνων
που μοιράζονται το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα για κοινή δράση και αλληλεγγύη.
Φωτογραφίζοντας τη διχογνωμία για το ευ-

ρωομόλογο, ο διοικητής της ΤτΕ επιμένει
ότι δεν πρέπει η Ευρώπη να παγιδευτεί στη
ρητορική τού πώς θα ονομαστεί η κοινή
δράση. «Αυτή τη δράση μπορούμε να την ονομάσουμε προσωρινή αμοιβαιοποίηση της
έκδοσης ομολόγων ή όπως αλλιώς θέλουμε»,
λέει χαρακτηριστικά ο έμπειρος οικονομολόγος και θυμίζει ότι η από κοινού έκδοση
ομολόγων δεν είναι κάτι καινοφανές –στο
παρελθόν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
Σταθερότητας και η Κομισιόν άντλησαν με
κοινές εκδόσεις 800 δισ. ευρώ– και μπορεί να πραγματοποιηθεί σταδιακά.
Σε κάθε περίπτωση, ο κεντρικός τραπεζίτης υποστηρίζει ότι εναντίον του κοινού
εχθρού απαιτείται να αξιοποιηθεί όλη η
δύναμη πυρός των τριών ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής

Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Τουλάχιστον 1.000 δισ. ευρώ (περίπου το 10%
του ΑΕΠ της ευρωζώνης) πρέπει να διατεθούν, σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, από
τα προαναφερόμενα τρία θεσμικά όργανα
της Ε.Ε., επιπλέον των δημοσιονομικών
πόρων που διαθέτουν εξ ιδίων τα κράτημέλη, αξιοποιώντας την ευελιξία που παρέχεται από τη Συνθήκη εφόσον συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις.

…και όχι σε «κρυφό» μνημόνιο
Έχοντας ιδίαν εμπειρία διαχείρισης δημοσιονομικών κρίσεων όπως η ελληνική, ο
Γ. Στουρνάρας φρόντισε στο άρθρο του
να διευκρινίσει την… κακοτοπιά ενός νέου
μνημονίου, λέγοντας ότι η διάθεση πόρων
του ΕΜΣ προς τα πληττόμενα από τον κορωνοϊό κράτη δεν πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους κανόνες περί πιστωτικής γραμμής με ενισχυμένους όρους (Enhanced
Conditions Credit Line, ECCL).
Εφιστά, επίσης, την προσοχή στα μη εξυπηρετούμενα τραπεζικά δάνεια που λόγω της έκτακτης συγκυρίας αναμένεται να
αυξηθούν σημαντικά, λέγοντας ότι θα χρειαστεί προσωρινή μεν αλλά πλήρης ευελιξία όσον αφορά τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων προς τον τραπεζικό τομέα, καθώς και τη χρήση εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (Asset
Management Companies) σε ευρωπαϊκό
ή/και εθνικό επίπεδο για την αποτελεσματική και ταχεία αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΔ.
«Από την προηγούμενη εμπειρία μας, τα
ΜΕΔ είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα που
θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη
μέρα. Διαφορετικά, η ανάκαμψη των οικονομιών των κρατών-μελών θα καθυστερήσει»,
γράφει χαρακτηριστικά ο κ. Στουρνάρας
και υπογραμμίζει ότι στο πλαίσιο αυτό «η
ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης θα καταστεί ακόμη περισσότερο αναγκαία από ό,τι μέχρι σήμερα».
Θα δράσει, άραγε, η Ε.Ε. με την απαιτούμενη ταχύτητα, ευελιξία και αποφασιστικότητα ώστε, όπως γράφει ο διοικητής
της ΤτΕ, οι οικονομίες της Ευρωζώνης να
μπορέσουν να ανακάμψουν γρήγορα από
την πρωτοφανή κρίση; Θα φανεί στο χειροκρότημα…
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ΑΠΟ ΤΟΝ Η1Ν1 ΤΟΥ 2009
ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΤΟΥ 2020

Δύο πανδημίες
και το εμβόλιο
της οργής
>> Η ιστορία δικαιώνει τον πρώην υπουργό Υγείας,
Δημήτρη Αβραμόπουλο, για την πρόνοια να
θωρακίσει τη χώρα με τα απαραίτητα εμβόλια, παρά
τη λάσπη των α-λά καρτ υπερασπιστών της
δημοσιονομικής διαφάνειας

Το 2009 με το 2020 τα χωρίζουν
11 χρόνια. Τα ενώνουν όμως δύο
πανδημίες. Τη σημερινή την προκαλεί ο πρωτόγνωρος ιός SARScoV-19 που μέχρι την ώρα που
γράφονταν αυτές οι γραμμές είχε
προσβάλει περισσότερα από 1,5
εκατ. ανθρώπους σε ολόκληρο
τον κόσμο και είχε σκοτώσει παγκοσμίως πλέον των 81.000 ατόμων. Για την πανδημία του
2009 ευθυνόταν ένα μεταλλαγμένο στέλεχος του ιού της γρίπης
τύπου Α που έμεινε γνωστό με
την κωδική ονομασία Η1Ν1 και
στοίχησε τη ζωή σε αδιευκρίνιστο (σ.σ. υπάρχουν καταγραφές
από 12.000 έως 20.000 νεκρούς)
αριθμό ανθρώπων.

σύγκριση των επιδημιολογικών
δεδομένων για τον SARS-coV-19
και τον Η1Ν1 ίσως να μην οδηγεί
σε ασφαλή συμπεράσματα. Κι αυτό διότι:
α) Η πανδημία του κορωνοϊού βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και ουδείς μπορεί να
βεβαιώσει που θα σταματήσει το κακό, με
τα τελευταία επιστημονικά νέα να λένε ότι
το επόμενο κύμα θα ξαναχτυπήσει –άγνωστο με ποια ένταση– τον Οκτώβριο. Θυμίζεται ότι στην περίπτωση του 2009 η πανδημία έληξε επισήμως έναν χρόνο μετά
(σ.σ. στις 10 Αυγούστου 2010) από την ημέρα που πρωτοεμφανίστηκε.
β) Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δύο
πανδημιών (ευκολία μετάδοσης, θνητότητα, ηλικιακή διαστρωμάτωση κρουσμάτων,
ευπαθείς ομάδες) διαφέρουν σε κομβικό
βαθμό ώστε μία ενδεχόμενη σύγκριση να
οδηγεί σε λογικοφανή μεν αλλά άλματα.
Αυτό που δεν αλλάζει είναι ότι και η μία
και η άλλη πανδημία βρήκαν απροετοίμαστες τόσο την Ελλάδα όσο και τις υπόλοιπες χώρες που επλήγησαν τότε και τώρα.

Η

Είναι χαρακτηριστικό ότι την χρονιά της
πανδημίας Η1Ν1 τα επίσημα στοιχεία του
τότε αρμόδιου φορέα που ήταν το Κέντρου
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) κατέγραψαν 142 θανάτους με τα
εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα
να ανέρχονται σε 18.230. Είχε, μάλιστα,
αναδυθεί και τότε η δημόσια αντιπαράθεση ειδικών (και μη) ότι υποκαταγράφεται η
πραγματική συχνότητα της ασθένειας αφού χωρίς αρκετά τεστ (όπως και σήμερα)
οι ασθενείς με ήπια ή καθόλου συμπτώματα παρέμεναν ενεργοί στην κοινότητα.

Το φούντωμα
της πανδημίας H1N1
Η συζήτηση, ωστόσο, που άναψε για τα καλά μετά το πέρας της υγειονομικής καταιγίδας του 2009 ήταν για ένα θέμα που και
να θέλαμε σήμερα να τσακωθούμε δεν θα
μπορούσαμε. Ο λόγος για το εμβόλιο, που
σε ό,τι αφορά τον κορωνοϊό αναζητείται επιτακτικά από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα ώστε να σωθούν ανθρώπι-

νες ζωές, αλλά τότε που υπήρχε μία ολόκληρη χώρα, η Ελλάδα, τσακωνόταν γιατί
είχε την υγειονομική προστασία και μάλιστα σε πλήρη επάρκεια!!!
Όσο κι αν ακούγεται οξύμωρο σε μέρες
υγειονομικού πολέμου, αυτός ακριβώς ήταν ο λόγος που στιγματίστηκε η θητεία ενός υπουργού Υγείας, εν προκειμένω του
Δημήτρη Αβραμόπουλου, φτάνοντας μάλιστα σε σημείο να γίνει ακόμη και όχημα
πολιτικής δίωξής του με πρόσχημα την υπόθεση Novatris και πρόθυμους «οδηγούς» τους προστατευόμενους μάρτυρες
της υπόθεσης. Πώς όμως φούντωσε η
πανδημία του Η1Ν1 τo 2009; Όποιος ανατρέξει στα δημοσιεύματα της εποχής θα
διαπιστώσει ότι η τότε ηγεσία του ελληνικού υπουργείου Υγείας είχε μπροστά της
συγκεκριμένα δεδομένα για την επερχόμενη πανδημία Η1Ν1 που δεν άφηναν περιθώριο για διλημματικές αργοπορίες.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
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Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας
(ΠΟΥ), στα τέλη Απριλίου 2009, ανακοίνωσε την εμφάνιση του νέου ιού γρίπης τύπου Α/Η1Ν1, με παράλληλη κήρυξη συναγερμού για ενδεχόμενη πανδημία. Στις 11 Ιουνίου, ο
ΠΟΥ ανέβασε το επίπεδο του συναγερμού της πανδημίας γρίπης
από τη φάση 5 στη φάση 6, ήτοι
ανακοίνωσε ότι ο κόσμος είναι
στην αρχή πανδημίας γρίπης το
2009.
Έχει τη σημασία του να υπογραμμιστεί ότι το επιδημιολογικό
φαινόμενο πανδημίας γρίπης είναι εξαιρετικά σπάνιο, με εξαιρετικά υψηλούς δείκτες νοσηρότητας, θνητότητας και θνησιμότητας. Για να υπάρχει μια τάξη μεγέθους του κινδύνου αρκεί να αναφέρουμε ότι π.χ. η Ασιατική
Γρίπη του 1957-1958 σκότωσε
παγκοσμίως περί τα 1.000.000
άτομα, κυρίως πολύ νεαρά αλλά
και πολύ ηλικιωμένα, ενώ η γρίπη του Χονγκ Κονγκ (19681969) υπολογίζεται ότι στέρησε
τη ζωή έως και σε 4.000.000 ανθρώπους, χτυπώντας τούς πολύ
ηλικιωμένους και όσους είχαν
σοβαρά ιατρικά προβλήματα.
Κατά την περίοδο εκείνη (καλοκαίρι του 2009) οι ειδήσεις για
την εξέλιξη της επιδημίας από το
νότιο ημισφαίριο, που βρισκόταν
τότε στο μέσον του χειμώνα, ήταν
εξαιρετικά ανησυχητικές και όλες
οι κυβερνήσεις των χωρών έδιναν αγώνα για την επαρκή διασφάλιση ποσοτήτων με βάση τις
δυσμενείς προβλέψεις. Οι τελικές αποφάσεις για τον αριθμό
των εμβολίων και στην Ελλάδα,
όπως και σε όλες τις άλλες χώρες, δεν ήταν υπουργικές αλλά
κυβερνητικές, βάσει των συνθηκών που επικρατούσαν τότε και
των οδηγιών του ΠΟΥ, της Ε.Ε.
και αρμοδίων επιστημονικών επιτροπών.
Εδώ αξίζει να επισημανθεί κάτι ακόμα. Τα «επίφοβα» χαρακτηριστικά του νέου τύπου γρίπης
Η1Ν1 που έπληττε περισσότερο
τις νέες παραγωγικές ομάδες του
πληθυσμού, αντί των ηλικιωμένων που κυρίως «χτυπά» η εποχική γρίπη, δεν άφηναν περιθώριο εφησυχασμού και η προμήθεια επαρκών ποσοτήτων εμβολίων και αντιϊκών φαρμάκων ήταν μονόδρομος. Ας μην ξεχνάμε ότι όπως και τώρα έτσι και τότε το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν
θα μπορούσε να αντέξει σε μία
μαζική εισαγωγή ασθενών σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ο
κίνδυνος για εκατόμβες νεκρών
ήταν υπαρκτός.
Υπό αυτό το πρίσμα και με φόντο, πάντα, την τωρινή πανδημία
που οι επιστήμονες προσπαθούν
να αντιμετωπίσουν με περίπου
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Προσπαθεί
η κα Τουλουπάκη,
προσπαθεί…
Παρά την αρχειοθέτηση της έρευνας για τα εμβόλια Η1Ν1
το 2015, επί τρία χρόνια η κα Τουλουπάκη συνεχίζει τη
δήθεν έρευνά της για τα εξασφαλίσει την επιβίωσή της...
ιπποκράτεια Ιατρική –δηλαδή
χωρίς εμβόλιο και δίχως απόλυτα επιβεβαιωμένης αποτελεσματικότητας φάρμακα–, η παραγγελία 8+8 εκατομμυρίων δόσεων
του εμβολίου που προστάτευε το
σύνολο του ελληνικού πληθυσμού από τον ιό Η1Ν1 θα ήταν
έγκλημα αν ΔΕΝ συνέβαινε.

Τα εμβόλια της… οργής
Κάπως έτσι φτάνουμε στην απόφαση για την προμήθεια εμβολίων, επειδή όμως η μνήμη κάποιων είναι πολύ κοντή και επιλεκτική απαιτείται μια μικρή αναδρομή στην ιστορία της προμήθειας των σκευασμάτων το 2009.
Κατ’ αρχάς, όταν από τα τέλη
Απριλίου 2009 που ο ΠΟΥ κήρυξε πανδημία επιπέδου 6 για τη
Νέα Γρίπη Η1Ν1, η τότε ηγεσία
του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης απευθύνθηκε στο ΚΕΕΛΠΝΟ, ως το μόνο
νομικό πρόσωπο, αρμοδιότητας
του υπουργείου Υγείας που είχε
τη σχετική αρμοδιότητα. Δεδομένης της από 2/5/2009 σχετικής
εισήγησης του ΚΕΕΛΠΝΟ, αποφασίστηκε η εμβολιαστική κάλυψη του ελληνικού πληθυσμού,
αρχικά 4.000.000 ατόμων στο
σύνολο των 11.192.849 (υπολογιζόμενος πληθυσμός από τη
Στατιστική Υπηρεσία το 2007)
και ο φορέας προέβη στην παραγγελία των απαιτουμένων ποσοτήτων πανδημικών εμβολίων.
Επειδή πολλά έχουν λεχθεί
για την επιλογή των προμηθευτών, το ρεπορτάζ λέει ότι αυτό έγινε έπειτα από εύλογη έρευνα αγοράς και αφού καθορίστηκαν
συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία
ήταν:
α) Ο χρόνος παράδοσης, με

προτίμηση στις εταιρείες που κατόπιν διαπραγματεύσεων είχαν
τη δυνατότητα να εντάξουν και
την Ελλάδα στο λεγόμενο «πρώτο
κύμα» (από Οκτώβριο έως και
Δεκέμβριο του 2009).
β) Η τιμή ανά δόση του πανδημικού εμβολίου.
γ) Οι προϋποθέσεις έγκρισης
του εμβολίου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ).

Οι συμβάσεις
Σε συνέχεια των παραπάνω, το
Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ, με απόφασή του στις 9 Ιουλίου 2009 ενέκρινε τις παρακάτω συμβάσεις,
οι οποίες υπεγράφησαν ως ακολούθως:
>>Η από 23/7/2009 σύμβαση με την εταιρεία SANOFI
PASTEUR S.A., που είχε ως αντικείμενο την προμήθεια
3.000.000 δόσεων πανδημικού
εμβολίου (HUMENZA) με χρόνο παράδοσης 1.000.000 δόσεων από 14 έως 24/12/2009 και
1.000.000
δόσεων
από
28/12/2009 έως 8/1/2010.
Η τιμή ανά δόση ανήρχετο στα
€6,25 πλέον ΦΠΑ, ενώ το συνολικό τίμημα στα €18.750.000
πλέον ΦΠΑ.
>>H από 30/7/2009 σύμβαση με την εταιρεία GLAXO
GROUP LIMITED, που είχε ως
αντικείμενο την προμήθεια
2.000.000 δόσεων του πανδημικού
εμβολίου
(DPan/Pandemrix) προέλευσης
Δρέσδης Γερμανίας. Η τιμή ανά
δόση του συγκεκριμένου εμβολίου ανήρχετο στα €8,5 πλέον
ΦΠΑ για το 1.000.000 δόσεων
του α΄ κύματος και στα €7 πλέον
ΦΠΑ για το 1.000.000 δόσεων
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του β΄ κύματος. Το συνολικό τίμημα ανήλθε στα €15.500.000
πλέον ΦΠΑ. Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παραδόσεων για το
εμβόλιο της GLAXO δεν υπήρχε,
αλλά σχηματικά οι παρτίδες θα
έρχονταν ως εξής:
α) 1.000.000 δόσεις στο α΄
κύμα παραδόσεων (120 ημέρες
από την παραλαβή του «Σπόρου
Πανδημικού Αντιγόνου, Σεπτέμβριος 2009 έως Ιανουάριος του
2010 ), και
β) 1.000.000 δόσεις στο β΄
κύμα παραδόσεων (μόλις παραδοθεί η πανδημική ποσότητα
πρώτου κύματος, Φεβρουάριος
2010 έως και Μάρτιος 2010).
>>Η από 31/7/09 σύμβαση
με την εταιρεία NOVARTIS
VACCINES & DIAGNOSTICS
SRL που είχε ως αντικείμενο την
προμήθεια 3.000.000 δόσεις
πανδημικού
εμβολίου
(FOCETRIA), με τιμή ανά δόση
€8 πλέον ΦΠΑ και συνολικό τίμημα €24.000.000 πλέον ΦΠΑ.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ο
χρόνος παράδοσης ήταν για
2.000.000 δόσεις το τελευταίο
τρίμηνο 2009 και για 1.000.000
δόσεις το πρώτο τρίμηνο 2010.
Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί το εξής: Κατόπιν απόφασης και εξαγγελίας τής τότε κυβέρνησης από την Κυβερνητική
Επιτροπή υπό τον τότε πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, για
εμβολιαστική κάλυψη του 100%
του ελληνικού πληθυσμού –ο οποίος μαζί με τους μετανάστες,
τους κατέχοντες άδεια παραμονής,
υπολογιζόταν
στα
12.000.000 κατοίκους– διενεργήθηκε έρευνα αγοράς από τον ΕΟΦ για την ανεύρεση άλλων 16

εκατ. δόσεων πανδημικών εμβολίων, πέραν των 8 εκατομμυρίων
που είχαν ήδη παραγγελθεί, ώστε
τα εθνικά αποθέματα πανδημικών εμβολίων να ανέλθουν στα
24.000.000 δόσεις συνολικά.
Σημειώνεται επίσης ότι:
>>Η δεύτερη παραγγελία των
εμβολίων έγινε μετά την απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής,
σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων που αύξησε
τις δόσεις σε δύο ανά άτομο.
>>Στη δεύτερη παραγγελία
ΔΕΝ συμμετείχε η NOVARTIS,
και ούτε είχαν ακόμα παραληφθεί τα εμβόλια της πρώτης παραγγελίας. Τελικά, η δεύτερη παραγγελία δεν εξετελέσθη. Ακυρώθηκε μετά την αλλαγή της απόφασης του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας και της Ευρώπης τον Νοέμβριο 2009 να επαναφέρει την
πρώτη εκτίμηση, σύμφωνα με
την οποία μία δόση αρκεί. Σημειώνεται ότι στις συμβάσεις παραγγελίας υπήρχαν ρήτρες προστασίας και για την ποσότητα, την
ποιότητα και τον χρόνο παραλαβής, επομένως όταν άλλαξε η υγειονομική ντιρεκτίβα η νέα κυβέρνηση επέστρεψε αριθμό δόσεων χωρίς προβλήματα. Το ίδιο
ίσχυε για όλες τις χώρες.

Η ΑΠΟΨΗ

Κλείνοντας, να πούμε ότι η Ελλάδα προσέφυγε στη Διεθνή Διαιτησία (καθηγητές Καρακώστας
και Σταθόπουλος) και κέρδισε τη
διαφορά της με τις εταιρείες για
όσα εμβόλια είχαν απομείνει,
σαν συνέπεια της νέας οδηγίας
του ΠΟΥ. Τελικά παρελήφθησαν
3.636.700 δόσεις (1.421.700
δόσεις προς €8 έκαστη από τη
Novartis και 2.215.000 δόσεις
προς €7,75 έκαστη από την
Glaxo) συνολικού κόστους
€28.539.850.

Κι όμως, η κα
Τουλουπάκη επιμένει…
Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζουμε ότι τον Σεπτέμβριο του
2009 η Ν.Δ. έχασε τις εκλογές,
και η πληρωμή των συμβάσεων
για τα εμβόλια έγινε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, επί υπουργίας της κας Ξενογιαννακοπούλου. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε τη

διακυβέρνηση της χώρας τον Ιανουάριο του 2015, έβαλε μπροστά τις μηχανές για ενοχοποίηση
του πρώην υπουργού Υγείας, Δημήτρη Αβραμόπουλου, και κάποιων στελεχών του. Έτσι, κατά τη
συνήθη πρακτική, με αφορμή ένα ΑΝΩΝΥΜΟ γράμμα προς την
Εισαγγελία Διαφθοράς, ξεκίνησε
η έρευνα για τα περίφημα εμβόλια. Το πόρισμα όμως των επίκουρων αντεισαγγελέων Διαφθοράς κ.κ. Σέβη και Ελευθεριάνου,
με αριθμό 120/29/1/2015, αναφέρει ρητώς ότι η έρευνα ετέθη
στο αρχείο. Όταν τον Μάρτιο του
2017 ανέλαβε καθήκοντα προϊσταμένης της Εισαγγελίας Διαφθοράς η κα Ελένη Τουλουπάκη, οι ΣΥΡΙΖΑίοι ακολουθώντας
τη δήλωση Πολάκη –«Να κλείσουμε 2-3 φυλακή, για να κερδίσουμε τις εκλογές»–, μέσω του κουκουλοφόρου μάρτυρα Μάξιμου Σαράφη, επανέφεραν την υπόθεση
μέσα από την από 12 Ιανουαρίου
2018 κατάθεση του τελευταίου
στους εισαγγελείς Διαφθοράς της
κας Τουλουπάκη.
Με επιχειρήματα του τύπου
«θεωρώ αντίθετο στη λογική των
πραγμάτων, όσο και στα μεγέθη
τόσο της εταιρείας όσο και της συγκεκριμένης παραγωγής (σ.σ. των
εμβολίων) να έλαβε ποσόν κάτω
των 200.000 ευρώ» και στη συνέχεια για τα διαγνωστικά τεστ μαρτυρία του τύπου «με βάση τη λογι-
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κή των πραγμάτων και τα μεγέθη
της προμήθειας θεωρώ αδύνατον
στη συγκεκριμένη περίπτωση να
δόθηκε μίζα κάτω του ποσού των
40 εκατ. ευρώ», έφεραν την υπόθεση στη Βουλή, έστησαν τις 10
κάλπες και έκαναν ό,τι πέρναγε από το χέρι τους για να αμαυρώσουν την πορεία του Δημήτρη Αβραμόπουλου, συνεχίζοντας τις
συκοφαντίες για τη διαμονή σε ιδιόκτητη οικία του γιου του στη
Βοστώνη, όταν εκείνος καθ’ όλη τη
διάρκεια των σπουδών του εφιλοξενείτο από συγγενείς του…
Δηλαδή, για συνολική προμήθεια
της
Novartis,
1.400.000 ευρώ, με κόστος
περίπου 8 ευρώ το κάθε εμβόλιο, δηλαδή για προμήθεια ύψους 11.200.000 ευρώ η
Novartis
έδωσε
μίζα
48.000.000 ευρώ!!!
Κι όμως, τρία χρόνια μετά, η
κα Τουλουπάκη για λόγους επιβίωσής της συνεχίζει δήθεν την
έρευνα για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, χωρίς βέβαια να κάνει την παραμικρή ενέργεια ή να
αναμένει κάποια απάντηση σε ερώτησή της από το εξωτερικό,
αρνούμενη να βάλει στο αρχείο
την άκαρπη δήθεν έρευνά της.
Ας τη χαίρονται οι φίλοι της
στην κυβέρνηση της Ν.Δ. και
οι σημερινοί ταγοί της Δικαιοσύνης που την αφήνουν ακόμη στη θέση της…
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ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 11/12 ΑπΡΙλΙΟΥ 2020
www.iapopsi.gr

Ημέρα με την ημέρα κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός, όπως συμφωνούν όλοι οι δημοσκόποι και οι αναλυτές βγαίνει παντοδύναμος από τη διπλή κρίση –
αυτήν της πανδημίας αλλά και των μεταναστευτικών ορδών του Ερντογάν–, με τον Αλέξη Τσίπρα να είναι στο ίδιο διάστημα ο χαμένος
της υπόθεσης.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Σ

ε κάθε πρωθυπουργό κάθεται
και μία τουλάχιστον στραβή στη
βάρδιά του. Το ίδιο συνέβη και
στον Τσίπρα, το ίδιο έγινε και
στον Μητσοτάκη. Κι όμως, η
αντίδραση ήταν διαφορετική. Στη διαχείριση των κρίσεων φαίνεται και το μέταλλο
του ηγέτη. Διότι ο ηγέτης πρέπει να προβλέπει. Ο κ. Τσίπρας προκάλεσε μόνος
του την κρίση με την απόφασή του για δημοψήφισμα το 2015 και, όπως θυμούνται
οι τότε αρχηγοί των κομμάτων που μετείχαν στη σύσκεψη κορυφής υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, έμοιαζε να βρίσκεται
εκτός τόπου και χρόνου και χαμογελούσε
αμήχανα. Βλέπετε, πόνταρε ότι θα κέρδιζε
το «ναι» και δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί
τη νίκη τού «όχι». Ταυτόχρονα ο τότε συνέταιρός του, Πάνος Καμμένος, έβριζε τους
δανειστές μη έχοντας καταλάβει τι έχει
συμβεί. Ενώ ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, που
επέτρεψε το ανοσιούργημα του δημοψηφίσματος, ικέτευε τηλεφωνικά τον Φρανσουά Ολάντ να μας σώσει από την έξοδο
από το ευρώ και τον ίδιο από βέβαιο σούβλισμα, γα την απάθεια που επέδειξε το
προηγούμενο διάστημα.
Την τότε σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών θα τη θυμούνται μέχρι τα βαθιά τους
γεράματα (και φυσικά την εικόνα του κ.
Τσίπρα) οι μετέχοντες. Δηλαδή, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης (προσωρινός πρόεδρος
τότε τη Ν.Δ.), η Φώφη Γεννηματά (πρόεδρος τότε του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης), ο Σταύρος Θεοδωράκης (επικεφαλής του Ποταμιού) και ο
Δημήτρης Κουτσούμπας (ΚΚΕ).

Η κοροϊδία με το Μάτι
Όμως και με την τραγωδία στο Μάτι ο κ.
Τσίπρας με τη συμμετοχή του στη βραδινή
σύσκεψη επιχείρησε να παραπληροφορήσει τους πολίτες. Όπως το ίδιο έκανε και
λίγα 24ωρα αργότερα, όταν έβαλε τους υπουργούς του με χαζοχαρούμενο ύφος να
ισχυρίζονται ότι όλα έγιναν τέλεια περίφημη συνέντευξη Τύπου, που προκάλεσε ακόμη και τους πλέον απαθείς πολίτες. Τότε
που ο Νίκος Παππάς με κάποιες φωτογραφίες δήθεν από το διάστημα θέλησε να
μας πείσει ότι για την φωτιά ευθύνονταν
οι κλιματικές συνθήκες ίσως και ο ΕΤ ο εξωγήινος από την ομώνυμη ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ.
Και το χειρότερο για τον Τσίπρα δεν ήταν μόνο η προσπάθεια να συγκαλύψει τις
ευθύνες, αλλά όταν είδε πως απέτυχε αυτό
το εγχείρημα κρύφτηκε και φόρτωσε όλες
τις ευθύνες στους από κάτω. Μάλιστα, έστησε και επίσκεψη στο Μάτι όπου τον υποδέχθηκε η μαυροφορεμένη κάτοικος της
περιοχής Ελευθερία Χατζηγεωργίου, η
οποία κατά διαβολεμένη σύμπτωση ήταν
διευθύντρια του γραφείου του Δημήτρη
Τζανακόπουλου. Κι επίσης από άλλη δια-

βολεμένη σύμπτωση ανέλαβε υπουργός
Μακεδονίας-Θράκης τον Φεβρουάριο του
2019 αντικαθιστώντας την Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία είχε επιλεχθεί για να
είναι υποψήφια για τον δήμο Θεσσαλονίκης.
Στις κρίσεις του Έβρου και του κορωνοϊού ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έ-

κρυψε τους στρατιώτες του. Πέραν των
γνωστών (όπως ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης) ανέδειξε και νέα πρόσωπα. Όπως
ο Σωτήρης Τσιόδρας, ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Άκης
Σκέρτσος. Και βέβαια εν μέσω αυτής της
μάχης ο πρωθυπουργός έχει την ευκαιρία
να προχωρήσει σε αξιολόγηση και να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα για όλο το υπουργικό συμβούλιο. Για το ποιοι έχουν
τα κότσια να μπουν και να τσαλακωθούν
στη μάχη και ποιοι σκέφτονται μόνο την επανεκλογή.
Και όπως λένε στο Μαξίμου, «μετά θα
λογαριαστούμε». Όχι όμως με τα παρτάλια
του ΣΥΡΙΖΑ, που κάνουν καριέρα στο δια-

δίκτυο, αλλά πρωτίστως με υπουργούς που
έχουν λάμψει διά της απουσίας τους. «Κάποιοι φοβούνται να υπογράψουν ακόμη αποδείξεις αγοράς για τις πιστωτικές τους κάρτες»,
λένε πηγές πλησίον του πρωθυπουργού.
«Ίσως να σκέφτονται ότι το φθινόπωρο θα πάει ο πρωθυπουργός σε πρόωρες εκλογές», υποστηρίζουν στενοί συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη.

Το πικρό ποτήρι
Βέβαια, από την Κουμουνδούρου διαδίδουν ότι ο κ. Μητσοτάκης θα θελήσει να
αιφνιδιάσει τον κ. Τσίπρα και να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές. Στην κουβέντα
εισήλθαν και στελέχη του κυβερνώντος

Ο Κυριάκος ζαλίζει
τον Αλέξη και «μετράει»
το ρίσκο με τις κάλπες
• Υπερτερώντας κατά
κράτος του προέδρου
του ΣΥΡΙΖΑ στην
εμπιστοσύνη των πολιτών,
ο πρωθυπουργός
αμφιταλαντεύεται
αν θα πρέπει να
κεφαλαιοποιήσει τη
δημοφιλία του ζητώντας
νέα λαϊκή εντολή
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την ΕΠΟ έχουν
στρέψει το βλέμμα
τους οι πρόεδροι όλων των αθλητικών
ομοσπονδιών και περιμένουν τις εξελίξεις για να προσαρμόσουν και το
δικό τους πρόγραμμα για τις εκλογές
που θα αναδείξουν τις νέες διοικήσεις.
Ο κορωνοϊός ανέτρεψε όλα τα δεδομένα. Όπως γράφτηκε, «μέχρι και τον Βασιλακόπουλο μπορεί να κρατήσει στην
προεδρία της ΕΟΚ για άλλον ένα χρόνο».
Σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο 2725/1999,
εκλογές στις ομοσπονδίες γίνονται το τετράμηνο μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων, δηλαδή το τελευταίο διάστημα κάθε ολυμπιακής χρονιάς.
Με δεδομένη τη μετάθεση του
«Τόκιο 2020» στο 2021 εξ αιτίας
του κορωνοϊού, γεννήθηκε η εύλογη απορία για το πότε θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες. Το μπέρδεμα έγινε ακόμα μεγαλύτερο,
διότι κάθε νόμος στην Ελλάδα έχει ασάφειες ή παράθυρα. Το επιχείρημα ότι «θα κάνουμε εκλογές του χρόνου, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες» μπλοκάρεται
από τη διάταξη που αναφέρει ρητά ότι «η θητεία των διοικητικών
συμβουλίων είναι τετραετής».
Οι νόμοι, βέβαια, είναι σαν τον
έρωτα. περνάει με τον… επόμενο, όπως τραγούδησε και ο Σπυράκος. Ούτε ερμηνευτική εγκύκλιος μπορεί να προσπεράσει το
θεσμικό πλαίσιο, ούτε μία υπουργική απόφαση. Τον χρόνο των εκλογών στις αθλητικές ομοσπονδίες, λοιπόν, θα καθορίσει με νομοθετική ρύθμιση ο Λευτέρης
Αυγενάκης.
Κι εδώ μπαίνει στην εξίσωση
η ΕπΟ. Για την Ελληνική ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει δοθεί
η διαβεβαίωση από τον υφυπουργό Αθλητισμού σε FIFA και
UEFA για πρόωρη προσφυγή
στις κάλπες. Μέσω φυσικά μίας
νομοθετικής παρέμβασης που θα
διαχώριζε την ΕπΟ από τον
2725 και θα επέβαλλε τη διενέργεια των εκλογών πριν από τους
Ολυμπιακούς Αγώνες, τον Ιούνιο
ή στις αρχές Ιουλίου.
Στις άλλες ομοσπονδίες παρακολουθούν τις εξελίξεις, διότι
θεωρούν ότι μέσα από την απόφαση για το ποδόσφαιρο θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και για εκείνες. Το θέμα καίει περισσότερο
τους παράγοντες που είτε έπιασαν τα 71 χρόνια ζωής είτε θα
σβήσουν τόσα κεράκια μέσα στο
2021 και αυτόματα θα τεθούν εκτός συναγωνισμού για τις εκλογές με βάση τον πρόσφατο νόμο
του Αυγενάκη. Στις υπόλοιπες
δεν υπάρχει προβληματισμός.
Ουσιαστικά, οι αρχαιρεσίες
καίνε τον Γιώργο Βασιλακό-

Σ

Από την ΕΠΟ
κρίνονται
οι εκλογές των
ομοσπονδιών

πουλο στην ΕΟΚ, τον Βασίλη Σεβαστή στον
ΣΕΓΑΣ, τον Μανώλη Κατσιαδάκη στην Ξιφασκία. Κι αυτές κρατούν διαφορετική στάση απέναντι στον υφυπουργό Αθλητισμού. Άλλες έχουν υιοθετήσει επιθετική τακτική, κάποιες απλά παρακολουθούν τις εξελίξεις.

Το ενδιαφέρον του Κούβελου
Οι εξελίξεις με τις εκλογές απασχολούν και τον
Ισίδωρο Κούβελο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Ιππασίας είχε εκφράσει τις διαφωνίες του για τα όρια ηλικίας που θέσπισε ο
Αυγενάκης. Άσκησε σκληρή κριτική στη συγκεκριμένη διάταξη. Αλλά επί της ουσίας τον
βολεύει η εφαρμογή της, επειδή αυτόματα μπορεί να φύγουν από την πρώτη γραμμή κάποιοι
παράγοντες που παραδοσιακά βρέθηκαν απέναντί του σε κάθε προσπάθειά του να κερδίσει
τις εκλογές στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Αν και επίσημα ο Κούβελος δηλώνει ότι δεν
τον ενδιαφέρει η θέση, οι πληροφορίες που
διακινούνται δεξιά και αριστερά αναφέρουν ότι ήδη άρχισε μια προεκλογική εκστρατεία. Αρχικά όχι για τον ίδιο, αλλά για την επικράτηση
των φίλων του σε ομοσπονδίες όπως ο ΣΕΓΑΣ.
Αν τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών τον βολέψουν, ο σύζυγος της Ντόρας Μπακογιάννη

θα διεκδικήσει το χρίσμα της κυβέρνησης για
να διεκδικήσει την ΕΟΕ.
Ενδιαφέρεται και ο Κούβελος, λοιπόν, για
τις εξελίξεις στην ΕπΟ. Με το σκεπτικό ότι ο
χρόνος εκλογών της θα προεξοφλήσει τις αποφάσεις του Αυγενάκη και για τις υπόλοιπες ομοσπονδίες.
Ο υφυπουργός Αθλητισμού, πάντως, κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Όπως δηλώνει σε κάθε
δημόσια τοποθέτησή του, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η προστασία της αθλητικής κοινότητας και περιμένει τις αποφάσεις από το υπουργείο Υγείας πριν προχωρήσει στις δικές του
παρεμβάσεις. Για την ΕπΟ, βέβαια, ο Αυγενάκης περιμένει και τις κινήσεις της FIFA και της
UEFA.
Βρίσκεται σε επαφή μαζί τους και θα πράξει
ανάλογα με τον χρόνο που θα επιστρέψει η ζωή
στην κανονικότητά της. Στο περιβάλλον του,
πάντως, υποστηρίζει ότι για το ποδόσφαιρο
μπορεί να υπάρξει εντελώς διαφορετική προσέγγιση διότι υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις έναντι των διεθνών αρχών. Και ρίχνει
λάδι στη φωτιά, που σιγοκαίει τα σωθικά όσων
περιμένουν να μάθουν πότε θα γίνουν οι εκλογές και αν θα έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα…
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«Στροφή»
του ΟΡΕΝ με
ποδηλάτες
στη θάλασσα!
Μόνο η «Α» το έχει
γράψει, ότι σχόλασε ο
γάμος του Ιβάν με τον
Τσίπρα. Ότι βγήκε το
διαζύγιο και ο Ιβάν πάει μπουσουλώντας
στον Μητσοτάκη, μέσω
του Γεραπετρίτη. Άκου
τι έγινε. Πριν από μερικές μέρες το ΟΡΕΝ του
Ιβάν έδειξε ένα βίντεο,
ότι και καλά η παραλία
της Θεσσαλονίκης ήτανε τίγκα. Ειδικά μετά τα
τελευταία μέτρα, ότι απαγορεύεται κι η βόλτα. Κι έδειξε το βίντεο
ανθρώπους και ποδήλατα να κινούνται κάθετα με την κάμερα,
που ήταν δίπλα στη θάλασσα. Λογικά, δηλαδή, οι ποδηλάτες και οι
πεζοί θα κατέληγαν
στο… νερό, όπως τα έδειχνε το κανάλι. Έγινε
σούσουρο ότι ήταν μοντάζ. Και ποιος ξεκίνησε να τα χώνει στον
Σαββίδη; Ο Σβέρκος από το ράδιο «Στο Κόκκινο» του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι
είναι. Σ’ το έγραψε καθαρά η «Α» στο προηγούμενο φύλλο, ότι ο Ιβάν έκανε στροφή σαν
του Λιούις Χάμιλτον
στη Φόρμουλα 1 και
παίζει Μητσοτάκη με αντάλλαγμα την τροπολογία του Γεραπετρίτη
για το πάντρεμα με την
Ξάνθη και κάτι άλλες
μπίζνες για τις οποίες
δεν χρειάζεται να είναι
κόντρα στη σημερινή
κυβέρνηση.

ς το πιάσουμε από την
αρχή. Ο Ιβάν Σαββίδης, στην τηλεδιάσκεψη πώς διάολο το λένε αυτό που μιλάνε από τον υπολογιστή τους, είπε το φοβερό και τρομερό. «Στόχος μας
είναι ένας ΠΑΟΚ πρωταθλητής
και στην ελίτ του ευρωπαϊκού
ποδοσφαίρου, στηριζόμενος
στις δικές του δυνάμεις». Πρωταθλητής και στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Φαρδιά-πλατιά το γράψανε οι Σαββιδοτέχνες. Και αυτάρκης και
ελίτ και πρωταθλητής. Μιλάμε
ότι ο λαός του ΠΑΟΚ δεν έχει
ματαφάει τέτοιο troll. Ποιος
Βουλινός; Ποιος Μπατατούδης, Ζαγοράκης και ποιος Βρύζας; Μία δεν πιάνουνε μπροστά στον Ιβάν.
Μάλιστα. Και πώς θα γίνει πρωταθλητής ο πΑΟΚ, ρε φίλε. Να το
δούμε. Μπας κι εγώ έχω λάθος και
δεν το έχω καταλάβει καλά. Κι εγώ δεν θα σου πασάρω δικές μου
πληροφορίες. Αυτά που γράφουνε οι Σαββιδοτέχνες θα σου πω. Ο
πΑΟΚ, λένε και γράφουνε, θα κάνει εξορθολογισμό. Άπαξ κι ακούς
τέτοια πράγματα, κρύψου σπίτι για
να μη σε βρει ο κορωνοϊός. Τόσα
χρόνια η Ελλάδα με τα μνημόνια,
εξορθολογισμό έκανε. Γι’ αυτό έπιασε πάτο σε μισθούς, συντάξεις
και τα ρέστα.
Τι πα να πει εξορθολογισμός;
Να διώξει ο Ιβάν τα μεγάλα συμβόλαια και να παίξει με τους πιτσι-

Α

ΙβΑΝ ΣΑββΙδηΣ

Αγοράζει
αεροπορική εταιρεία
(Paok Airlines;)
κι όχι παίκτες…
Αυτό εννοούσε το αφεντικό του ΠΑΟΚ, όταν μιλούσε για «ελίτ»
της Ευρώπης, ότι η ομάδα θα έχει το δικό της αεροπλάνο,
αλλά τρολάρει τον λαό του ότι θα το πετύχει με… πιτσιρικάδες
αφού διώχνει τα «μεγάλα» συμβόλαια, ενώ κρατάει τον
Φερέιρα (με καπέλο» τον Γιωργάκη) γιατί ο Λουτσέσκου δεν
δέχτηκε να ξανάρθει, κι έχει stand by τον Πάμπλο Γκαρσία
ρικάδες. Θα φέρει πίσω τους έξι από τον Βόλο του Μπέου, τον Χατζηστραβό, τον Μιχόγεβιτς από
τη Γερμανία, και θα παίζει με τον
Τσιγγάρα, τον Μηχαηλίδη, τον
Λύρατζη και τα ρέστα. Κι αφού θα
σκοτώσει τον Γιαννούλη, τον Λημνιό και κανέναν Σβιντέρσκι,
μπορεί και τον Πέλκα. Αυτό σημαίνει αυτάρκεια. πουλάω.
Και ρωτάω τώρα εγώ. Είναι αυτό troll ή δεν είναι, ρε; πλάκα κάνουμε τώρα; Θα πάρει πρωτάθλημα ο πΑΟΚ με τον Γαϊτανίδη και
τον Βαγιαννίδη που θέλει από
τον παναθηναϊκό;
Άμα είναι έτσι, να βγει το πρωτομπίστολο του Ιβάν, ο Σταυράκης ο Κόλκας να το γράψει φόρα-παρτίδα. Ότι θα πάρουμε του
χρόνου τον τίτλο, γιατί ο Χατζηστραβός είναι καλύτερος από τον
Ελ Αραμπί και τον Αραούχο, κι

ο Εσίτι καλύτερος από τον Λιβάγια και τον Βαλμπουενά. Ένα κι
ένα κάνουν δύο.
Μάλιστα. Να σου δώσω είδηση, που λένε κι οι δημοσιογράφοι.
Ο Ιβάν αγοράζει αεροπορική εταιρεία. Όπως σ’ το λέω. Θα τα χώσει
χοντρά για να πάρει αεροπλάνα

και θα έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Κι αν μιλάμε για αεροπορικές εταιρείες, δεν μιλάμε ούτε για τον Βιεϊρίνια, ούτε για τον Βέρνμπλουμ,
ούτε για τον Γιαννούλη. Μιλάμε
για χοντρό χρήμα.
Έτσι είναι. Έχει ο άλλος την αρρώστια του με τον πΑΟΚ και βγαί-
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νει ο Ιβάν και του λέει ότι θα παίξουμε με πιτσιρικαρία και στόχος
μας είναι το πρωτάθλημα και να
καθιερωθούμε στην ελίτ της Ευρώπης; Με ποιους, ρε μάστορα;
Νέα ομάδα θα έχει του χρόνου ο
πΑΟΚ. Και καλά κάνει, αν έτσι νομίζει ο Ιβάν ότι σε τρία-τέσσερα
χρόνια θα χτυπάει και πάλι πρωτάθλημα και Champions League. Να
το πει, όμως. Δεν είναι κακό.
Η κάθε πΑΕ κάνει έναν προγραμματισμό. Να το ξέρει ο λαός
του πΑΟΚ. Άπαξ και μιλάς για ελίτ
της Ευρώπης και πρωτάθλημα,
πάει να πει ότι τον δουλεύεις. Αυτό
λέω εγώ. Βγες κι ενημέρωσε, ότι
προέχει να πάρω μια αεροπορική
εταιρεία για να δώσω εργασία σε
δέκα χιλιάδες συμπολίτες μας. Αυτά είναι τα ντόμπρα και τα σταράτα. Επειδή θα πλακώσει ανεργία
μετά τον κορωνοϊό, έχω άλλες
προτεραιότητες.
Ύστερα, άπαξ κι ο Ιβάν την πάρει την αεροπορική εταιρεία, μέσα
στη χλίδα θα είναι ο πΑΟΚ. Τόσα
αεροπλάνα θ’ αγοράσει. Θα αφήσει ένα στην μπάντα για τις μετακινήσεις του πΑΟΚ. Μόνο η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ και η Μάντσεστερ
Σίτι θα έχουνε δικά τους αεροπλάνα; Θα έχει δικό του κι ο πΑΟΚ. Να
πάει κι ο Κόλκας στο πιλοτήριο
και να βγάζει selfie με τον πιλότο
στη θέση του, βέβαια. παιδική χαρά. Αυτό εννοούσε ο Σαββίδης,
ότι ο πΑΟΚ θα γίνει ελίτ της Ευρώπης. Θα έχει δικό του αεροπλάνο. παίκτες μπορεί να μην έχει, αλλά θα έχει αεροπλάνο.
πάμε παρακάτω, γιατί έχει κι
άλλο troll. Από το Σαββιδοτεχνείο
στον λαό του πΑΟΚ. Κάνει μια άλλη τηλεκουβέντα ο Ιβάν με τους
Κυριάκους και γράφει το Σαββι-

δοτεχνείο το φοβερό. «Τη γενική επίβλεψη των μεταγραφών θα έχει
ο Γιώργος Σαββίδης, με υπεύθυνο
τον Πορτογάλο τεχνικό». Τι θα πει
αυτό, ρε μάστορα; Βγάζει κανένας
κανένα συμπέρασμα; Ούτε ελληνικά είναι αυτά, ούτε ποντιακά. Αυτά
είναι κορακίστικα. Τι πα να πει, ρε,
ότι ο Γιωργάκης θα έχει την επίβλεψη κι ο Φερέιρα την υπευθυνότητα; Δεν ματαέγινε τέτοιο σανό.
Εδώ, δηλαδή, είναι να πει ο
Τσιόδρας, βγείτε έξω, δεν υπάρχει πρόβλημα, τον πηδήξαμε τον
κορωνοϊό, κι εσύ να κάθεσαι μέσα,
μη σε βρει κανένας ιός του μικρού
Γιωργάκη. Ο Ιβάν εμπιστεύτηκε
και πάλι τον Γιωργάκη για μεταγραφές. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Από πού κι ως πού, ρε μάστορα; Γι’
αυτές τις μεταγραφές ο μικρός
Γιωργάκης τον ξαπόστειλε τον
Λουτσέσκου και ο Ιβάν του ξαναδίνει τα κλειδιά. Ίδια μπάλα ξέ-

ρουνε, δηλαδή, ο Αμπέλ με τον
Γιωργάκη; Ο ένας είναι παιδί του
μπαμπά του κι ο άλλος έφαγε τα
νιάτα του στην μπάλα και για να
πάρει πτυχίο από τη σχολή προπονητών.
Κι άμα διαφωνήσουνε ο
instaGiorgis με τον Φερέιρα, τίνος η γνώμη θα περάσει; Του πορτογάλου; Όχι βέβαια. Του μικρού
Γιωργάκη θα περάσει. Και θα φέρει παιχταράδες σαν τον Εσίτι και
τον Ντόγκλας. Μην πάω στα παλιά. Τον τελειωμένο τον Νίνη, τον
Σπυρόπουλο, τον Μαντούρο
που ήθελε δυο κιλά χοιρομέρι
στην καθισιά, έναν Αζεβέδο, έναν
Χουσάν, Λεβέκ κι άλλα φυντάνια
που δεν θυμάμαι, δουλειά του
Γιωργάκη ήτανε. Μεγαλεία ο μικρός Γιωργάκης. Και τώρα καλείται από τον Ιβάν να ξαναχτίσει τον
πΑΟΚ. Κι ας είπε ο Λουτσέσκου
με καραμπόλα ότι ο μικρός Γιωργάκης τον έφαγε από πον πΑΟΚ,
επειδή έδιωξε Κάνιας και Σάκχοφ. Κι ας ξαναπείπε ο Λουτσέκου ότι μερικοί παράγοντες δεν
σέβονται τα λεφτά τους που βάζουνε στην ομάδα και δίνουν τα
γκέμια σε λάθος ανθρώπους.
Έτσι είναι. Να σου δώσω και
την είδηση. Ο Λουτσέκου πάπαλα για τον πΑΟΚ. Δεν ξαναγυρίζει. Τέλος. Τον ήθελε Ιβάν να ξαναφτιάξει τον πΑΟΚ κι ο Ρουμάνος δεν βγήκε ούτε στο τηλέφωνο. Όπως σ’ το λέω. Φινίτο λα
μούζικα. προσπάθησαν να τον πείσουν οι Σαββιδοτέχνες να τα βρει
με τον Ιβάν, πάπαλα. Ο Ρουμάνος
δεν θέλει να ξαναζήσει τον μικρό
Γιωργάκη να του λέει ποιους θα
πάρει και ποιους θα διώξει. Κι απ’
ό,τι φαινεται, ο Αμπέλ το δέχτηκε.
Αλλού είναι το θέμα με τον Φερέιρα.
Τελειωμένο τον έχει ο Ιβάν, όπως σ’ το λέω, μάστορα. Φινίτο.
Κυκλοφόρησε η είδηση στο Σαββιδοτεχνείο από τον ίδιο τον Ιβάν,
αν ο Πάμπλο Γκαρσία κάνει για

πρώτος προπονητής στον πΑΟΚ.
Και πώς τη χειριστήκανε; Ολόκληρο θέμα ανέβασε το sdna. Μάλιστα. Και οι πιτσιρικαρία του Κόλκα
άρχισε να έχει αμφιβολίες. Σου λέει, καλός και άγιος είναι ο Ουρουγουανός για τους πιτσιρικάδες του
πΑΟΚ, αλλά η πρώτη ομάδα είναι
άλλο πράγμα κι είναι ρίσκο.
Κι αφού έκοψε κίνηση ο Σαββίδης για το τι λέει ο λαός, στο καπάκι το Σαββιδοτεχνείο έπαιξε ένα
θέμα ότι ο Ιβάν παραδίδει τα κλειδιά στον Φερέιρα, αυτός θα είναι
ο υπεύθυνος, αλλά ο μικρός Γιωργάκης θ’ αποφασίζει, που σου έγραψα και στην αρχή. Και δεν είναι μόνο αυτό, μάστορα. Ο Γκαρσία δεν είναι ούτε Λουτσέσκου,
ούτε Φερέιρα. Στην Ουρουγουάη
μεγάλωσε το παλικάρι. Δεν καταλαβαίνει ούτε από μικρούς Γιωργάκηδες, ούτε από μεγάλους.
Σκληρόπετσοι άνθρωποι. Αληθινοί. Με κοχιόνιες.
Θα πει ο Γκαρσία του
instaGiorgis, ό,τι πεις εσύ, αφεντικό; πλάκα κάνουμε; Ο Γκαρσία
είναι άντρας κανονικός. Μέχρι που
ρίχνει καμιά σφαλιάρα φιλική στον
μικρό Γιωργάκη έτσι και τον στέλνει χαλκομανία. Εφεδρεία παραμένει ο Πάμπλο. Αν κάτι δεν τρέξει καλά με τον Αμπέλ, παίρνει το
πόστο του στον πάγκο. Χαίρετε.

Κολλητιλίκια
με Αλαφούζο,
για
Κουρμπέλη,
Μπουζούκη
Τώρα τελευταία το
Σαββιδοτεχνείο, που
ρίχνει δίκτυα παντού
για να βρει συμμάχους
για τον Ιβάν, παίζει δυνατά… Αλαφούζο! Ότι
και καλά ο Γιάννης τα
ξανάφτιαξε με τον Ιβάν, ότι τον στηρίζει
στη Super League και
την ΕΠΟ. Ότι είναι υπέρ
της διακοπής του πρωταθλήματος. Κι ότι ο Ιβάν φαίνεται να έβαλε
στην άκρη τότε με τις
τηλεοπτικές άδειες,
που έπαιζε τον ρόλο
του «λαγού» του Νικολάκη του Παππά, για ν’
ανεβάσει τις τιμές. Τίποτα δεν ισχύει. Το
Σαββιδοτεχνείο ονειρεύεται τον Κουρμπέλη
και τον Μπουζούκη
στον ΠΑΟΚ, αυτό είναι
όλο. Γι’ αυτό και καλλιεργούν τέτοιο κλίμα,
ότι ο Ιβάν με τον Γιάννη
ξανάγιναν κολλητοί. Ο
Αλαφούζος την ψυλλιάστηκε τη δουλειά,
εννοείται, έμαθε μετά
από τόσα χρόνια ότι
δεν χωράνε κολλητιλίκια στο ποδόσφαιρο. Κι
έστειλε τα μηνύματα ότι μ’ ένα εικοσάρικο
φεύγουν κι οι δυο για
τον ΠΑΟΚ. Μ’ αυτούς
τους δυο, ο ΠΑΟΚ κάνει βήμα μπροστά, αλλά χρειάζεται και χρήμα για να τους πάρει ο
Ιβάν. Και θα γράφει το
Σαββιδοτεχνείο, ότι δεν
τους πήρε λόγω
Financial Fair Play…
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Μισό
δισ. ευρώ
ο Νταν Ταν
Ο δημοσιογράφος, ερευνητής και συγγραφέας
του βιβλίου «Τα στημένα: ποδόσφαιρο και οργανωμένο έγκλημα»,
Ντέκλαν Χιλ, είχε κάνει
αναφορά στον «βασιλιά» των στημένων αγώνων, τον Νταν Ταν από τη Σιγκαπούρη.
«Είναι ένας τύπος που
βοηθάει να χειραγωγούνται αγώνες σε περισσότερες από 50 χώρες. Το
σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης βασίζεται
στην προϋπόθεση ότι αυτοί που στήνουν τους αγώνες είναι βλάκες. Αλλά
δεν είναι. Οι δράστες ξοδεύουν πολύ χρόνο για
το πώς θα ξεγελάσουν τις
αγορές στοιχημάτων έτσι
ώστε κανείς να μην προσέξει τι ακριβώς κάνουν.
Όσο μεγαλύτερο είναι το
παιχνίδι, τόσο πιο εύκολο
γίνεται για να χειραγωγηθεί από την αγορά του
στοιχήματος. Όλοι όσοι
κινούνται γύρω από το
ποδόσφαιρο γνωρίζουν
ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο,
όταν διεξάγονται οι προκριματικοί αγώνες του
Champions League», εξηγεί ο Ντέκλαν Χιλ.
O Ταν ξεκίνησε τη δεκαετία του ’90 «στήνοντας» αγώνες στον ιππόδρομο. και λίγο αργότερα ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο. Άρχισε να κάνει τις πρώτες του γνωριμίες με bookers αλλά
και παράγοντες σε όλο
τον κόσμο. Την πρώτη
διοργάνωση που κατάφερε να… επηρεάσει ήταν το Κύπελλο Μαλαισίας. Αποκορύφωμα
στην περίεργη καριέρα
που επέλεξε να κάνει ήταν το 2011, όταν οργάνωσε μια σειρά φιλικών
αγώνων, όπου τα αποτελέσματα ήρθαν όπως ακριβώς τα είχε αυτός υπολογίσει. Μέχρι να
συλληφθεί το 2013, λέγεται πως είχε χειραγωγήσει πάνω από 600 παιχνίδια, με κέρδη μισό
δισ. ευρώ.

αχαιριά
δέχτηκε
από τον
κορωνοϊό
η μαφία του παράνομου
στοιχηματισμού. Η «εξαφάνιση» αθλητικών αναμετρήσεων, αυτών που προσέφεραν ποσά τα οποία… ζαλίζουν στη βιομηχανία των παράνομων, έχει προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις. Οι στοιχηματζήδες ανά τον κόσμο
νιώθουν σαν θηρία στο κλουβί
και ακονίζουν τα νύχια τους.
Η ακύρωση όλων των μεγάλων
αθλητικών εκδηλώσεων υπό τη
σκιά της απειλής του κορωνοϊού
«εξαφάνισε» παράνομα εισοδήματα από τον τζόγο ύψους δεκάδων
εκατομμυρίων ευρώ και δολαρίων,
κάτι που συνιστά «ιστορικό πλήγμα» για τη μαφία.
Χαρακτηριστικά η «New York
Post» εμφανίζει δήλωση στην οποία αρμόδιος της αστυνομίας της
Νέας Υόρκης επισημαίνει ότι:
«Δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν
κάποια περίοδος που να μην έβγαζαν χρήματα από παράνομα στοιχήματα. Πρόκειται για μια πρωτοφανή κατάσταση από τις μέρες του Λάκι Λουτσιάνο, όταν ιδρύθηκαν για
πρώτη φορά οι πέντε οικογένειες
του οργανωμένου εγκλήματος στην
περιοχή.
»Με όλα τα αμερικανικά κι ευρωπαϊκά σπορ σε timeout επ’ αόριστον,
ορισμένοι παράνομοι bookmakers
δοκίμασαν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στο… αφρικανικό
κρίκετ και αυστραλιανά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου», αναφέρει το
δημοσίευμα, ωστόσο αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός πια ότι και
αυτή η σκηνή έχει «στεγνώσει».
Χάρη στο Ίντερνετ, που έχει καταστήσει εδώ και αρκετά χρόνια περιττά τα στριμωγμένα wire rooms
όπου διεξάγονταν παλαιότερα οι
δραστηριότητες των bookies της
μαφίας, αρχικά υπήρχε η εντύπωση ότι τα παράνομα στοιχήματα θα
έβγαιναν αλώβητα από την κρίση
του κορωνοϊού. Αυτή ήταν τουλάχιστον η εκτίμηση τις πρώτες μέρες
της επιδημίας. Στη συνέχεια όμως,
ήρθαν οι αλυσιδωτές αναβολές αθλητικών εκδηλώσεων και έπειτα
οι ακυρώσεις. ΝΒΑ, MLB, NHL, ιππόδρομος… καμία διοργάνωση τελικά δεν τη γλίτωσε.
πολύς κόσμος ζούσε από αυτά
τα χρήματα. Τα παράνομα στοιχήματα δεν είναι όμως η μοναδική
πηγή εισοδήματος της μαφίας που
έχει υποστεί πλήγμα. Τα κέρδη από
τον εκβιασμό επιχειρήσεων έχουν
πέσει σημαντικά, καθώς εστιατόρια, καφετέριες, κέντρα διασκέδα-

Μ

Μαχαιριά από τον κορωνοϊό έχει δεχτεί η μαφία
του παράνομου στοιχήματος κι ετοιμάζεται για βίαιη εισβολή
με την επιστροφή στην ενεργό δράση

Αφιονισμένοι
να book…άρουν
με νέα κόλπα
στο ποδόσφαιρο
σης, έχουν κλείσει τις πόρτες τους.
Τα κυκλώματα παράνομου στοιχηματισμού θα επιχειρήσουν με
την επιστροφή στην ενεργό δράση
των αθλητών να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Η επόμενη μέρα ως
εκ τούτου θα είναι πολύ «ευάλωτη», καθώς θα βρει και το αθλητικό
οικοδόμημα σε απελπιστική κατάσταση. Όλες οι μεγάλες διοργανώσεις έχουν αναβληθεί με αποκορύφωμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες
που πήγαν έναν χρόνο πίσω.
Το καλοκαίρι αναμένεται να είναι υπερβολικά θερμό και οι γνώστες του αντικειμένου θεωρούν
πως έχουν να δουν πολλά τα μα-

τάκια μας. Για να μην τιναχτούν
στον αέρα όμως και οι μετέχοντες
στην μπίζνα του αθλητισμού, όλα
δείχνουν πως το παράνομο στοίχημα θα υποστεί μετάλλαξη για
γρήγορα κι εξασφαλισμένα κέρδη.
πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι το στοίχημα –ακόμη και
το νόμιμο– καταστρέφει τα σπορ,
καθώς ενισχύει την καχυποψία και
προσφέρει εναλλακτικές λύσεις
δημιουργίας εσόδων σε εταιρείες
κολοσσούς δίχως καμία παραγωγική δραστηριότητα.
Από την άλλη πολλές νόμιμες
εταιρείες στοιχηματισμού ανταποδίδουν ένα ποσοστό των κερδών

τους στον αθλητισμό με διάφορες
χορηγίες. Το τελευταίο διάστημα
οι… νόμιμοι λειτουργοί έχουν δεχθεί επίσης ισχυρό πλήγμα, λόγω
της έλλειψης αθλητικών γεγονότων και της διατήρησης των μεγάλων υποχρεώσεών τους. Αυτοί αναγκαστικά θα διανύσουν μεγαλύτερη διαδρομή προκειμένου να επιστρέψουν στο ύψος των κερδών
που είχαν πριν την πανδημία του
κορωνοϊού και με το μέλλον να μη
γνωρίζουν τι τους επιφυλάσσει.
Στα νέα οικονομικά δεδομένα
που έχουν δημιουργηθεί, το αθλητικό οικοδόμημα δεν θα έχει τις αντιστάσεις του παρελθόντος.
Το ποδόσφαιρο –που είναι το
λαοφιλέστερο άθλημα στον πλανήτη– κατέχει την πρωτιά στο
στοίχημα, αλλά δεν είναι και το μοναδικό στο οποίο υπάρχει αποδεδειγμένα χειραγώγηση. Από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, μέχρι το
κρίκετ και την… ιππασία! Εννοείται
πως όλο αυτό δεν συμβαίνει πάντα στον… βωμό του χρήματος.
ποια είναι, όμως, η τέχνη του
στησίματος; ποιος είναι ο άνθρωπος που το έκανε καλύτερα από

κάθε άλλον; Σε όλα σχεδόν τα αθλήματα υπάρχει αποδεδειγμένα
χειραγώγηση αγώνων, αλλά το
φως πέφτει σε αυτά που παίζονται
τεράστια ποσά. Υπάρχουν δεκάδες
τρόποι και άλλες τόσες επιλογές
για να χειραγωγηθεί ένα παιχνίδι.
Στη νέα τη μετά-κορωνοϊό εποχή,
οι γνωρίζοντες θεωρούν ότι πράγματα και θαύματα θα συμβούν
στα… δύσκολα.
πού θα πέσει η μαφία του παράνομου στοιχηματισμού;
■ Απλή ήττα: Αποτελεί τον πιο
συνηθισμένο τρόπο στησίματος.
Συνήθως, το σκορ δεν ξεφεύγει
για να μην υπάρχουν υποψίες. Για
να συμβεί αυτό, δεν χρειάζεται να
συμμετέχουν και οι δύο ομάδες.
■ Ήττα με μεγάλο σκορ: Είναι
προκαθορισμένο πριν την έναρξη
του αγώνα, ένα σκορ παραδείγματος χάρη 6-0. Έτσι, οι παίκτες της
ομάδας που είναι προκαθορισμένο να ηττηθεί, ξέρουν ότι πρέπει
να χάσουν με διαφορά πολλών
τερμάτων. Αυτά τα παιχνίδια, συνήθως, «φτιάχνονται» από ομάδες
μικρότερου βεληνεκούς και σε μικρότερα πρωταθλήματα. Τα πονταρίσματα σε τέτοιους αγώνες
παίζονται κατά κύριο λόγο στην Ασία και πολλές φορές, τα περισσότερα τέρματα μπαίνουν στο δεύτερο μέρος και σχετικά αργά, όταν έχουν ανέβει οι αποδόσεις. Ούτε και
σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται
να συμμετέχουν και οι δύο ομάδες.
■ Ήττα ημίχρονο / Ήττα τελικό: Είναι μια… παραλλαγή της απλής ήττας, όμως τα κέρδη είναι
σαφώς μεγαλύτερα, αφού είναι –
αντικειμενικά– δύσκολο να μαντέψει κάποιος το αποτέλεσμα του ημιχρόνου και το τελικό αποτέλεσμα στο ίδιο ματς. Η εταιρεία
Sportsradar έχει εντοπίσει ότι αυτό συμβαίνει στις χώρες της Νότιας Ευρώπης (πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βοσνία, Κροατία, Σλοβενία).
■ Κάλυψη του χάντικαπ: Το
χάντικαπ παίζεται κατά κύριο λόγο στις στοιχηματικές εταιρείες της
Ασίας. Εάν παίζει μια δυνατή ομάδα με μια αδύναμη, είναι πολύ πιθανό να δίνει προβάδισμα στην αδύναμη ομάδα να ξεκινάει κερδίζοντας το ματς με 1-0, 2-0 ή όσο
θέλει η εταιρεία. Όσο μεγαλύτερο
το χάντικαπ, τόσο μεγαλύτερη και
η απόδοση να το ανατρέψει η δυνατή ομάδα. Άρα και μεγαλύτερα
κέρδη.
■ Ήττα με ακριβές σκορ: Για
να συμβεί αυτό, χρειάζεται η συμφωνία και των δύο ομάδων. Το πιο
συνηθισμένο σκορ σε τέτοια ματς
είναι το 4-2 και ακολουθούν το 53, το 5-4 και το 6-4. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι –σύμφωνα με τη Sportsradar και την
Telegraph– τα δύο ματς ανάμεσα
στην Καμπότζη και το λάος για τα
προκριματικά της Ασίας για το παγκόσμιο Κύπελλο. Και τα δύο παιχνίδια έληξαν με σκορ 4-2, με το
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λάος να παίρνει την πρόκριση
στην παράταση, αφού πέτυχε άλλα
δύο τέρματα.
■ Νίκη ημίχρονο / ήττα τελικό: Γνωστό και ως… άσος στο ημίχρονο, διπλό τελικό ή και το αντίθετο. Το σκορ συνήθως είναι 1-0
ή 0-1 στο πρώτο μέρος και στην επανάληψη γίνεται η ανατροπή. Τα
παιχνίδια που γίνονται τέτοιες ανατροπές, βρίσκονται τις περισσότερες φορές στο στόχαστρο.
■ Ισοπαλία (0-0): Δεν είναι
και λίγα τα ματς που έχουν χειραγωγηθεί προς όφελος και των…
δύο. πολλές φορές μια ισοπαλία
μπορεί να βολεύει και τις δύο ομάδες και να είναι προκαθορισμένο
να λήξει στη… μέση! Ωστόσο, από
τη στιγμή που υπάρχει συνεννόηση
και ας μην υπάρχουν στοιχηματικά κέρδη από πίσω, το ματς θεωρείται στημένο.
■ Ισοπαλία με γκολ: πάλι
μπορεί και οι δύο ομάδες να βολεύονται με τον βαθμό της ισοπαλίας, αλλά αυτήν τη φορά ίσως να
θέλουν να… βγάλουν και κάτι. Το
πιο συνηθισμένο σκορ είναι το 2-2,

με το over 2,5 ή 3,5 να πληρώνει
καλά.
Υπάρχουν πολλές ακόμη επιλογές για να χειραγωγηθεί ένα παιχνίδι ή να κερδίσει κάποιος χρήματα μέσα από αυτό. Οι κάρτες και τα
κόρνερ, είναι δύο στοιχήματα που
παίζονται πολύ όσον αφορά τα
ποδοσφαιρικά ματς. Σε αυτά δε,
μπορούν και οι ποδοσφαιριστές
να… συμμετέχουν, χωρίς να γίνουν
εύκολα αντιληπτοί.
Με δεδομένο πως η… αγορά έχει στεγνώσει και δεν θα πέσουν
μεγάλα πακέτα που θα «προδώσουν» τι προμηνύεται σε κάποιο
ματς, θα επιδιωχθούν… ακραίες
καταστάσεις χειραγώγησης.
Το πιο δημοφιλές άθλημα, ακόμη και στο… στήσιμο παιχνιδιών,
είναι το ποδόσφαιρο. Κανείς δεν
θα μπορέσει να ξεχάσει το
Calciopolis, σκάνδαλο που συμμετείχε μεταξύ άλλων η Γιουβέντους
και έπεσε κατηγορία (της αφαιρέθηκαν και τίτλοι). Υπάρχουν δεκάδες ακόμη παρόμοιες περιπτώσεις.
Στα θέματα διαφθοράς, η FIFA
και η UEFA δείχνουν ανένδοτες. Η

ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, μάλιστα,
πριν από σχεδόν εννέα
χρόνια είχε αποκλείσει
διά βίου τον διαιτητή Όλεγκ Ορέχοφ. Ο Ουκρανός ρέφερι, σε συνεργασία με
εγκληματική οργάνωση (είχε
πει ότι είχε δεχθεί πιέσεις και
ουσιαστικά εξαναγκάστηκε να
συμμετέχει), είχε διαμορφώσει το
σκορ της αναμέτρησης ΒασιλείαΤΣΣΚΑ Σόφιας (3-1) στις 5 Νοεμβρίου του 2008 για το Europa
League.
Στη Γερμανία, για παράδειγμα,
και στο σκάνδαλο των στημένων
αγώνων το 2005, στη δεύτερη και
τρίτη κατηγορία αλλά και στο Κύπελλο, υπήρξαν πολλές και διάφορες τιμωρίες για τους εμπλεκόμενους. Ο διαιτητής, Ρόμπερτ Χόιζερ, τιμωρήθηκε με φυλάκιση δύο
ετών αλλά και απαγόρευση ενασχόλησής του με το ποδόσφαιρο
για το υπόλοιπο της ζωής του. Ένας ακόμη διαιτητής, ο Ντομινίκ
Μαρκς, τιμωρήθηκε με φυλάκιση
18 μηνών και απαγόρευση ενασχόλησής του με το ποδόσφαιρο
για το υπόλοιπο της ζωής του, επίσης.
Να εξαφανιστούν οι στημένοι
αγώνες αποτελεί ένα απίθανο γεγονός, οπότε πρέπει να βρεθούν οι
τρόποι και οι λύσεις για να μειωθούν στο ελάχιστο. Η παρακολούθηση του τζίρου που ποντάρεται
σε κάθε παιχνίδι από διάφορες εταιρείες, εξειδικευμένες σε αυτό
(π.χ. Sportradar), αποτελεί ένα ουσιαστικό στοιχείο που εξετάζει η
UEFA. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι,
αν σε ένα ματς υπάρχουν πολύ μεγάλα πονταρίσματα, αυτό είναι και
χειραγωγημένο! Οπότε, οι συγκεκριμένες έρευνες-μελέτες μπορούν να αποδειχθούν πολλές φορές, λανθασμένες.
H Διεθνής Ομοσπονδία ποδοσφαιριστών επισημαίνει πως έχει
παρατηρηθεί ότι το 55% των απλήρωτων αθλητών, ή όταν υπάρχει αρκετή καθυστέρηση στις πληρωμές, χειραγωγούν αγώνες-αποτελέσματα για να πληρωθούν.
Η FIFPro ζητά από τα μέλη της
να καταγγέλλουν τα περιστατικά
που θα πέσουν στην αντίληψή
τους, καθώς η χειραγώγηση για
λόγους στοιχηματισμού αποτελεί
το πιο ισχυρό πλήγμα στην αξιοπιστία του προϊόντος που προσφέρουν. Ελάχιστοι είναι ωστόσο οι
τολμηροί, καθώς στην πράξη έχει
διαπιστωθεί πως… δύσκολα εξασφαλίζονται στοιχεία που θα οδηγήσουν σε ποινές τους εμπλεκόμενους. πιο εύκολο είναι να εξαφανιστεί αυτός που καταγγέλλει, παρά αυτός που έχει στήσει παιχνίδια
κι εξασφάλισε μεγάλα πλούτη.

Ξέπλυμα
από τα
στημένα
Το γερμανικό περιοδικό
«Spiegel» έκανε μια αποκαλυπτική έρευνα για τα
«στημένα» παιχνίδια
στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με την έρευνα,
«Ασιάτες επενδυτές αυξάνουν την παρουσία τους
στον χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια και αγοράζουν ευρωπαϊκούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους, φέρνουν χρήματα,
νέους παίκτες και γεννούν ελπίδες για σπουδαίες διακρίσεις στους οπαδούς. Ορισμένοι όμως
δεν έχουν τόσο αγνές
προθέσεις. Επιδίωξή τους
είναι το στήσιμο αγώνων
και η απόκτηση εκατομμυρίων από τα στοιχήματα. Και αυτοί βρίσκονται
ήδη σε διάφορες ομάδες».
Το «Spiegel» υποστηρίζει
ότι η διείσδυση των Κινέζων επιχειρηματιών στο
παγκόσμιο ποδόσφαιρο
κλιμακώνεται. Μίλαν, Άστον Βίλα, Γουλβς, Ίντερ,
Μπρόμιτς, Σαουθάμπτον,
Νιούκαστλ Τζετς (Αυστραλία) είναι μερικές από τις πολύ δημοφιλείς
ομάδες που έχουν περάσει στα χέρια Κινέζων επενδυτών, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι υπάρχει κάτι
μεμπτό σε αυτό. Όμως υπάρχουν αρκετές «γκρίζες ζώνες» στην υπόθεση. Στην 96σέλιδη έκθεση που είχε συντάξει
πριν από λίγα χρόνια, ύστερα από δική της έρευνα, η UEFΑ αναφέρει ότι
άνθρωποι που στήνουν
ένα ματς μπορούν να
κερδίσουν εύκολα ένα ή
και δύο εκατ. ευρώ παίζοντας σε ασιατικές
πλατφόρμες όπου περνούν απαρατήρητοι.
H Γιουροπόλ αναφέρει
πως το… κλειδί στο στήσιμο αγώνων είναι το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, καθώς το στοίχημα δίνει την ευκαιρία
στους εμπόρους όπλων
και ναρκωτικών όχι μόνο
να ξεπλύνουν βρώμικο
χρήμα αλλά μέσα από
διαδικτυακές πλατφόρμες να αυξήσουν τα κέρδη τους.
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ΘΕΜΑ
Καθιερώνονται
οι τηλεδιασκέψεις,
γκρινιάζουν
οι παράγοντες
της ΕΠΟ
Ο κορωνοϊός έδειξε τον
δρόμο στην ΕΠΟ για τον
περιορισμό των εξόδων.
Μπροστά στην ανάγκη
να τηρηθούν τα μέτρα
προφύλαξης από τη φονική ασθένεια, ο Γραμμένος και οι συνεργάτες του
άρχισαν να συνεδριάζουν μέσω τηλεδιασκέψεων.
Μόνο που μέσα από την
τηλεδιάσκεψη κάποιοι
στο πάρκο Γουδή έριξαν
την ιδέα να παραμείνει το
καθεστώς και μετά την επιστροφή στην κανονικότητα. Με το επιχείρημα ότι έτσι θα εξοικονομηθούν πάρα πολλά χρήματα. Για τις συνεδριάσεις
της Εκτελεστικής ξοδεύονται ευρώπουλα σε ξενοδοχεία, φαγητά και εισιτήρια. Είναι πολλά τα
έξοδα που επιβαρύνουν
την ΕΠΟ. Ειδικά σε περιόδους που απαιτούνται
αρκετές συνεδριάσεις.
Μέσω των τηλεδιασκέψεων, όλα αυτά τα χρήματα θα μπορούν να καλύψουν άλλες ανάγκες.
Να κλείσουν τρύπες.
Φυσικά, θα ακουστούν
ενστάσεις. Για πολλά από
τα μέλη της Εκτελεστικής
οι συνεδριάσεις της ΕΠΟ
είναι μία διαφυγή από τη
ρουτίνα. Απολαμβάνουν
τα ταξίδια, τις μαζώξεις
σε ταβέρνες, αλλά και τις
προσωπικές επαφές. Ο
καθένας, άλλωστε, έχει
το δικό του κονέ στην Αθήνα. Είτε μέσα στην ομοσπονδία με κάποια διορισμένη κουμπάρα ή μακρινή συγγένισσα, είτε κι
εκτός πάρκου. Τι θα κάνουν οι άνθρωποι όταν
χάσουν όλα τα γούστα;
Θα εξεγερθούν. Αργά ή
γρήγορα, όμως, θα καθιερωθούν οι τηλεδιασκέψεις, επειδή οικονομικά –
επί Βάγγου– ξέφυγε πολύ
το πράγμα στην ΕΠΟ και
τα περιθώρια για έξοδα
στένεψαν επικίνδυνα.

Η πολυϊδιοκτησία κόλλησε κορωνοϊό και… πέθανε
Έπραξε το αυτονόητο ο Λυσάνδρου
ουθενά σε όλη την Ευρώπη, σε χώρες που έχουν τεράστιο πρόβλημα
με την πανδημία του κορωνοϊού, δεν έχει αποφασιστεί διακοπή του
πρωταθλήματος. Υπό τις οδηγίες της UEFA, αναζητούνται λύσεις σε
κάθε χώρα για το ποιος είναι ο πρόσφορος τρόπος που θα ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα, ώστε να μην οδηγηθούν σε οικονομική καταστροφή οι ομάδες.
Σε αυτήν τη λογική κινήθηκε και ο πρόεδρος της Super League 1, Μηνάς Λυσάνδρου, προκειμένου το ελληνικό ποδόσφαιρο να μην μπει στο στόχαστρο, κάτι που έγινε
με τους Βέλγους που αρχικά αποφάσισαν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος με
πρωταθλήτρια την Μπριζ που είχε ξεφύγει στη βαθμολογία. Οι Βέλγοι δέχτηκαν τη
μήνη της UEFA.
H Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία τόνισε στις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες να μην εγκαταλείψουν τα πρωταθλήματά τους και να σκεφτούν τα ματς τον Ιούλιο, απειλώντας με
ευρωπαϊκό αποκλεισμό όσους προχωρήσουν σε αυτά τα
μέτρα.
Ο Μηνάς Λυσάνδρου έπραξε το αυτονότητο και κάποιοι επιχείρησαν να
του προσάψουν ότι
ευθυγραμμίστηκε με
την πρόταση του
Βαγγέλη Μαρινάκη να μη διακοπεί
το πρωτάθλημα, αλλά να εξαντληθούν
τα περιθώρια ολοκλήρωσής του. Ενοχλήθηκε ο Ιβάν
φαίνεται…

Π

Αγκάθι οι ξένοι διαιτητές
εγάλο αγκάθι είναι η μετάκληση ξένων διαιτητών, για να διευθύνουν αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο κίνδυνος μετάδοσης του κορωνοϊού είναι μεγάλος και αναρωτιέται κανείς ποιος μπορεί να πάρει τέτοια ευθύνη.
Είναι χαρακτηριστικό πως ο διεθνής Πορτογάλος διαιτητής, Φάμπιο Βερίσιμο, βρέθηκε θετικός στον ιό. Ο
Πορτογάλος ρέφερι είχε μπει σε καραντίνα και μετά το
ματς Γιουβέντους-Ρεάλ Μαδρίτης για το UEFA Youth
League, στις 9 Μαρτίου, χωρίς όμως τότε να είχε εμφανίσει συμπτώματα. Ο συμπατριώτης του, Βίτορ Μέλο Περέιρα, έχει αυτοπεριοριστεί για τουλάχιστον 14
ημέρες.

Μ






Τάκης - «Τσαφ» - Χατζηιωάννογλου, ο Ουρουγουανός στράικερ
Ρομπέρτο Κακαντέρα και ο Γερμανός Τόμας Ρόρμπαχ στην
επιθετική τριπλέτα του Εθνικού Πειραιώς, στο πρωτάθλημα Α΄
Εθνικής 1975-76. «Αέρινοι» οι δυο εξτρέμ (ο Ρόρμπαχ έπαιξε και
στον Ολυμπιακό), μέγας γκολτζής ο Ρομπέρτο. Τεράστια ομάδα ο
Εθνικός εκείνης της εποχής.

Στην προπόνηση στο σπίτι λόγω
κορονωϊού ο Κριστιάνο Ρονάλντο
βρήκε τον δάσκαλό του από τη
Νοτιοαφρικανή σπρίντερ Καστέρ
Σεμένια στο Challenge που έβαλε με
θέμα τους κοιλιακούς, που είναι και το
φόρτε του. Σε 45 δευτερόλεπτα ο
Κριστιάνο έκανε 142 κοιλιακούς και η
Σεμένια 176!

Αυτοδιοίκητο και δωροδοκίες
εράστια μπίζνα είναι το ποδόσφαιρο. Το μέλι βρίσκεται παντού
και όσοι κατέχουν θέσεις εξουσίας μπαίνουν συχνά σε πειρασμούς. Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποκύπτουν, και αυτό στο οποίο επιχειρούν να θωρακιστούν όσο περισσότερο μπορούν είναι
το περίφημο… αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακάλυψε στοιχεία για δωροδοκία σε μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της FIFA. Οι άνθρωποι της παγκόσμιας επιτροπής
πήραν πολλά εκατομμύρια δολάρια για να ψηφίσουν υπέρ της Ρωσίας και του
Κατάρ με σκοπό να φιλοξενήσουν τα Μουντιάλ. Το Μουντιάλ του 2018 έλαβε
χώρα στη Ρωσία, ενώ του 2022 είναι προγραμματισμένο να γίνει στο Κατάρ.
Το έγγραφο του US Department of Justice κάνει λόγο για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με τα οποία κατηγορούνται όσοι
είναι μπλεγμένοι στην υπόθεση. Επιπλέον, ο πρώην αντιπρόεδρος της FIFA, Jack
Warner, πλήρωσε 5 εκατ. ευρώ σε offshore εταιρείες με σκοπό να πάνε οι ψήφοι στη Ρωσία για να διοργανώσει του Μουντιάλ του 2018.
Eπίσης κατηγορούνται τρία μέλη της FIFA στη Νότια Αμερική ότι δωροδοκήθηκαν
για να ψηφίσουν το Κατάρ, ώστε να διοργανώσει το Μουντιάλ του 2022. Ο Βραζιλιάνος Ρικάρντο Τεϊσέιρα, ο Νικολά Λεόζ
της Παραγουάης και ο
Χούλιο Γρονδόνα της
Αργεντινής. Οι Λεόζ και
Τεϊσέιρα είχαν κατηγορηθεί και το 2015 για δωροδοκία, όσον αφορά την
πώληση δικαιωμάτων σε
τηλεοπτικούς σταθμούς.
Κι όμως, παρέμειναν ακλόνητοι να συνεχίσουν
το έργο τους.

Τ

Παρελθόν η συμμαχία
ΑΟΚ και ΑΕΚ έχουν το πάνω χέρι στις
Ενώσεις. Αν υπάρξει συμμαχία των δύο
στα διοικητικά του ποδοσφαίρου, το αποτέλεσμα της όποιας εκλογικής διαδικασίας στην ΕΠΟ είναι… τελειωμένο. Η τηλεδιάσκεψη της Λίγκας ωστόσο επιβεβαίωσε πως
Μελισσανίδης και Σαββίδης τραβούν διαφορετικούς δρόμους. Ο μεν ΠΑΟΚ έβλεπε με... καλό
μάτι τη διακοπή του πρωταθλήματος, αρκεί να
θεωρηθεί ότι τελεσιδικεί η υπόθεση της πολυϊδιοκτησίας, η δε ΑΕΚ θέλει να συνεχιστεί το
πρωτάθλημα και πρότεινε την ομάδα εργασίας.
Η πάλαι ποτέ συμμαχία της εξυγίανσης δοκιμάστηκε
και αποτελεί παρελθόν.

Π
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ΑΝΑΘΕΜΑ
Θα ζητήσει
αποκατάσταση
ο Ιβάν;
Στη δημοσιότητα έδωσε
το «Forbes» τη λίστα με
τους δισεκατομμυριούχους του πλανήτη, η οποία μεταξύ εκατοντάδων ονομάτων περιλαμβάνει τρεις Έλληνες. Υπάρχει όμως και κάποιο
άλλο όνομα με ξεχωριστό
ενδιαφέρον σε αυτήν, το
οποίο το γνωστό και έγκυρο περιοδικό κατατάσσει σε άλλη χώρα. Συγκεκριμένα, στη Ρωσία!!
Προφανώς εκ παραδρομής, αν και δεν συνηθίζει
να κάνει λάθη, το
«Forbes» κατατάσσει τον
Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος
δραστηριοποιείται στη
χώρα μας, στη λίστα των
Ρώσων κροίσων. Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ συμπεριλαμβάνεται
στους
2.095 πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη
για το 2020 μέχρι τώρα,
έχοντας συγκεντρώσει
συνολική περιουσία 1,6
δισεκατομμύρια δολάρια,
ποσό που τον φέρνει στη
θέση 1.367. Ο Ιβάν Σαββίδης θεωρείται δεδομένο ότι θα διαμαρτυρηθεί
και θα ζητήσει επανόρθωση σε αυτούς που τον
παρουσιάζουν ως Ρώσο.
Όσον αφορά τους δικούς
μας, για ακόμη μια χρονιά, ο Φίλιππος Νιάρχος
είναι ο πλουσιότερος Έλληνας
στη
λίστα
«Forbes» και βρίσκεται
στην 779η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με
περιουσία 2,8 δισ. δολαρίων. Πρόκειται για τον
μεγαλύτερο γιο του
Σταύρου Νιάρχου, ο οποίος υπήρξε ένας από
τους πλουσιότερους εφοπλιστές παγκοσμίως. Ο
Φίλιππος Νιάρχος συνεχίζει την πορεία του πατέρα του στον χώρο των
ναυτιλιακών, ενώ παράλληλα είναι κάτοχος μιας
μοναδικής συλλογής
σπάνιων έργων τέχνης.
Ακολουθούν ο Αριστοτέλης Μυστακίδης (ασχολείται με την πώληση μετάλλων), με 1,2 δισ. δολάρια και ο Βαρδής Βαρδινογιάννης με συνολική περιουσία επίσης 1,2
δισ. δολάρια.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Ο Δώνης θέλει!
Ο Αλαφούζος…
τι θέλει;
Τρεις συνεντεύξεις έδωσε μες στη βδομάδα ο
Γιώργος Δώνης. Για διάφορα ποδοσφαιρικά
ζητήματα. Από την επέτειο της νίκης του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ (με το γκολ του Βαζέχα) μέχρι τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στο ποδόσφαιρο.
Σε όλες (μα σε όλες) επανέλαβε τη θέλησή του
να παραμείνει στον Παναθηναϊκό και να συνεχίσει το έργο που ξεκίνησε. Το καταλάβαμε. Ο
Δώνης θέλει να μείνει. Το ερώτημα είναι… τι
θέλει ο Αλαφούζος. Εκτός κι εάν το κουμάντο
το έχει ο Τσάβι Ρόκα.

Super
League:
Ό,τι πει
ο Τσιόδρας
(όχι ο
Αλαφούζος…)
Ούτε στις 24 Απρίλη
θα ληφθεί απόφαση να
διακοπεί οριστικά το
πρωτάθλημα της Super
League, όπως ήθελε ο
Αλαφούζος, στην
πρόσφατη
τηλεδιάσκεψη.
Η νέα τηλεδιάσκεψη
δεν θα έχει να
συνεισφέρει
διαφορετικά δεδομένα,
αφού ούτως ή άλλως η
κυβέρνηση έχει
αποφασίσει διακοπή
κυκλοφορίας μέχρι τις
27 Απριλίου.
Αυτό σημαίνει ότι τα
πράγματα οδηγούνται
προς νέα παράταση
της αναστολής του
πρωταθλήματος, μέχρι
τα μέσα Μάη, οπότε
και θα είναι πιο
ξεκάθαρη η εικόνα.

Προπονητής και τεχνικός διευθυντής
στον ΠΑΟΚ ο instagiorgis
To απόλυτο κουμάντο είναι πλέον στον ΠΑΟΚ ο
instagiorgis. Ο Ιβάν ανακοίνωσε μέσω τηλεδιάσκεψης το νέο… μοντέλο στην ομάδα που είναι
απολύτως ξεκάθαρο.
Μάλιστα, για όσους δεν κατάλαβαν φρόντισε το
Σαββιδοτεχνείο να εξηγήσει: «…το μοντέλο με τον
τεχνικό διευθυντή να έχει το απόλυτο κουμάντο, εγκαταλείπεται πλέον από τον ΠΑΟΚ, ανεξαρτήτως
ονομάτων. Όσο για το μοντέλο με τον προπονητή
να έχει το απόλυτο κουμάντο; Κι αυτό δυσκολεύει
όταν δεν υπάρχει κάποιος σταθερός στον πάγκο
για διάστημα βάθους δύο ή τριών χρόνων».
Άρα, o instagiorgis αναλαμβάνει και προπονητής και τεχνικός διευθυντής.

Σαββιδοτεχνείο: Το προϊόν… χάλασε
Ένα… πρωτάθλημα ήταν καλό ως ποδοσφαιρικό προϊόν! Όταν το πήρε ο ΠΑΟΚ.
Φέτος, που το πρωτάθλημα είναι στα χέρια του Ολυμπιακού, το προϊόν… χάλασε,
λέει το Σαββιδοτεχνείο. Αυτά γράφουνε τα εξαπτέρυγα του Ιβάν, με την ελπίδα ότι δεν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα ξανά και θα έχουν να λένε ότι ο Ολυμπιακός
δεν το πήρε στα γήπεδα. Μάλιστα. Με 15 βαθμούς διαφορά δεν το πήρε στα γήπεδα… Στο τέλος, θα γράφει ο Κόλκας και δεν θα τον πιστεύει ο Λευτεράκης ο
Δούκας…

Διακοπή τώρα:
Πρωταθλητής ο Ολυμπιακός,
του χρόνου η ποινή στον ΠΑΟΚ
Αν υποθέσουμε πάντως ότι περνάει το αίτημα (του Αλαφούζου) να διακοπεί οριστικά το πρωτάθλημα της Super
League (που δεν θα τη στηρίξει ούτε ο ίδιος πλέον, μετά και
την παρέμβαση της UEFA), τότε θα πρέπει να συμβούν δύο
τινά. Πρώτον, θα πρέπει με ομόφωνη απόφαση (δηλαδή,
14-0) να ανακηρυχτεί ο πρωταθλητής (δηλαδή, ο πρώτος
στη βαθμολογία που είναι ο Ολυμπιακός), αλλά και οι ομάδες
που θα πάρουν τα εισιτήρια για τις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA. O δεύτερος ΠΑΟΚ (για τα προκριματικά
του Champions League), η ΑΕΚ και οι υπόλοιποι.
Από τη στιγμή (…δεύτερον) που θα κατακυρωθεί η βαθμολογία, η όποια απόφαση των αρμοδίων δικαιοδοτικών οργάνων θα ισχύσει για το… επόμενο πρωτάθλημα, δηλαδή και
η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων για το θέμα της πολυϊδιοκτησίας του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη. Άρα, οι (-) 7 και 15 βαθμοί θα αφαιρεθούν στο νέο πρωτάθλημα!!! Το αντέχουν αυτό ο Ιβάν και οι Σαββιδοτέχνες;

Θεσσαλονίκη:
Γαργάρα το λουκέτο στην
παραλία (λόγω Ιβάν…)
Στα κάγκελα ανέβηκαν οι Θεσσαλονικείς για το κλείσιμο της
παραλίας της πόλης τους. Έτσι είναι! Δεν μπορεί, σου λέει, οι
Αθηναίοι να κόβουν βόλτες στον Φλοίσβο κι εμείς να μην
μπορούμε να βγούμε στη θάλασσα. Μέχρι και το Σαββιδοτεχνείο ξέσπασε: «Μην νομίζουν ότι είμαστε και πρόβατα», έγραψαν τα εξαπτέρυγα.
Στην αρχή… Γιατί, μόλις αντιλήφθηκαν ότι το καθοριστικό
ρεπορτάζ για να μπει λουκέτο στην παραλία της Θεσσαλονίκης παίχτηκε από το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη, το Open, τότε ως διά μαγείας… έπεσε μούγκα στη στρούγκα. Τότε αντιλήφθηκαν όλοι ότι για το… καλό της Θεσσαλονίκης έπρεπε
να κλείσει η παραλία, ώστε να μην εξαπλωθεί ο κορωνοϊός.
Αφού το είπε το κανάλι του Ιβάν (που θέλει να κάνει τον καλό στον Γεραπετρίτη), έτσι θα είναι… Άλλωστε, 11 εκατ. ευρώ είναι η διαφήμιση του κράτους για τα Μέσα που στηρίζουν το «Μένουμε Σπίτι», δεν είναι να τα πετάει ο Ιβάν, τώρα
που θα κόψει τα συμβόλαια στον ΠΑΟΚ. Η Αθήνα… φταίει,
αλλά αφού το λέει ο Ιβάν, ας το κάνουμε γαργάρα!
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Ο Μπουρνούς έχει
πονοκέφαλο την Μυρσίνη,
όχι τον Βαλμπουενά
Στο ΣΥΡΙΖΑ έψαχναν τον Γιάννη Μπουρνούς! Ποιος είναι
ο μίστερ; Βουλευτής Λέσβου, υπεύθυνος για τον αθλητικό
τομέα του κόμματος. Εδώ, σου λένε, γίνεται χαμός με τα αθλητικά κι εμείς δεν έχουμε πει κουβέντα. Να προτείνουμε
κάτι, ρε αδερφέ. Να δείξουμε ότι υπάρχουμε. Άδικα, ωστόσο, τον ψάχνουνε. Ο Γιάννης έχει άλλες προτεραιότητες.
Τον αθλητισμό θα κοιτάξει ή τη Λέσβο που γίνεται της Πόπης το κάγκελο με τους «λάθρο» που ξεριζώνουν ελιές και
λεηλατούν μαντριά; Και δεν μιλάει. Άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν υπέρ της ελεύθερης διακίνησης, επειδή «είναι καλοί άνθρωποι». Ύστερα, ο
Μπουρνούς έχει ν’ αντιπαλέψει και τη
Μυρσίνη. Τη Βουνάτσου, ντε, κολλητή του
Αλέξη και του Παππά.
Αυτή που μετράει έναν-έναν τους νεκρούς
από τον κορωνοϊό, για
να… ισοφαριστούν οι
100 νεκροί στο Μάτι
και μετά «αν θα λογαριαστούμε, λέει;», όπως έγραψε στα social media. Η Μυρσίνη είναι το πρόβλημα για τον Μπουρνούς, όχι ο Γραμμένος και ο Λυσσάνδρου.

Mητσοτακικός
και ο Φαν’τ Σιπ
Μετά τον Ρικ Πιτίνο που εκθείασε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε η χώρα μας
τον κορωνοϊό, άλλος ένας προπονητής (και μάλιστα πολυταξιδεμένος) ήρθε δημόσια να βγάλει το καπέλο στον Έλληνα πρωθυπουργό.
Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας, Τζον Φαν’τ Σιπ δήλωσε –με τη σειρά του– ότι θαυμάζει τους Έλληνες για τον
τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν την υπόθεση και πρόσθεσε ότι είναι «ευγνώμων» που ζει στην πατρίδα μας.
Την ώρα που ολόκληρος ο πλανήτης δοκιμάζεται από τη
θανατηφόρο νόσο ο Μητσοτάκης αποθεώνεται…

Ίδια μείωση στον Φορτούνη και
τον… Λύρατζη;
Θα έχουμε μπερδέματα με τις μειώσεις
των χρημάτων στα συμβόλαια των παικτών. Τι θα γίνει, αν κάποιος ποδοσφαιριστής αρνηθεί μείωση αποδοχών, γιατί
το συμβόλαιό του τα τελειώνει τέλος Ιούνιου; Αν του γίνει αυθαίρετα η μείωση, το πιο πιθανό είναι να προσφύγει
στον Βασίλη Ανδρόνικο –είναι ακόμη
στην ΕΠΟ;– ή και στη FIFA. Και η FIFA τι πρόκειται να πράξει στη συγκεκριμένη περίπτωση; Θα τον δικαιώσει ή όχι; Επειδή ο νόμος είναι νόμος, έχει κάποια ΠΑΕ τη
διαβεβαίωση ότι τα αρμόδια όργανα της παγκόσμιας συνομοσπονδίας θα δείξουν… κατανόηση; Στον ΠΣΑΠ, πάντως (και συγχαρητήρια για τον τηλεμαραθώνιο εξεύρεσης χρημάτων στη μάχη κατά του κορωνοϊού), έχουν φτάσει αρκετές
αρνήσεις. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά είναι δίκαιο, σου λένε, να έχουν όλοι την ίδια μείωση, ο Φορτούνης με τον Λύρατζη;

«Λαλημένο» ΠΑΟΚι στη NOVA: Δώστε
στον ΠΑΟΚ 8 εκατ. ευρώ ή φεύγω
Εδώ μιλάμε ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως με τις παπαριές του Σαββιδοτεχνείου, σχετικά με τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Παίρνει ένα στη Nova ένα ΠΑΟΚι, από αυτά που κοιμούνται με τη φωτογραφία του κάθε Σαββιδοτέχνη στο προσκέφαλο και τι λέει, ρε, φίλε. Ότι θέλει να διακόψει την συνδρομή. Πολύ φυσιολογικό. Τον παίρνει στο καπάκι μία κυρία και τον ρωτάει γιατί
θέλει να διακόψει. Επίσης, φυσιολογικό. Και ξέρετε τις της απάντησε; Επειδή η Nova πολεμάει τον ΠΑΟΚ!
Και μετά, το ΠΑΟΚι, άρχισε τις… διαπραγματεύσεις. Πείτε, λέει, αν θα
δώσετε 8 εκατ. ευρώ στον ΠΑΟΚ,
αλλιώς, διακόπτω. Λάλησε ο κόσμος, ρε, φίλε. Αλλά η κυρία ήταν ευγενής και
δεν του υπενθύμισε ότι όταν υπήρχε η κεντρική διαχείριση, ο Ιβάν πήρε την ομάδα κι έφυγε και το διαπραγματεύτηκε μόνος του.

Η απουσία του Βρέντζου
Χάθηκε από την πιάτσα ο Γιάννης Βρέντζος! Η διακοπή της αγωνιστικής δράσης
σε Ελλάδα και Αγγλία εξ αιτίας του κορωνοϊού περιόρισε τη δραστηριότητα του έμπειρου παράγοντα. Ακόμα και στον Πειραιά έγινε αισθητή η απουσία του Βρέντζου από την καθημερινότητα. Έστω και αν στην πρώτη γραμμή βρίσκεται εδώ
και μήνες η Λίνα Σουλούκου, στην οποία άλλωστε αναφέρθηκε προσφάτως και ο
Αλέξης Κούγιας.
Ο Βρέντζος, βέβαια, έχει εστιάσει το ενδιαφέρον του στη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία
διεκδικεί την επιστροφή της στην Πρέμιερ
Λιγκ έπειτα από πολλά χρόνια. Αλλά παράλληλα έκανε δουλίτσα και για τον Ολυμπιακό.
Έστω και όχι από την πρώτη γραμμή, αλλά
πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Αλλά
το τελευταίο διάστημα έμεινε μακριά και από
την όποια καθημερινότητα της ΠΑΕ και αυτό
προκάλεσε πολλά ερωτηματικά.

Θυμίζουν
Βασιλειάδη
και Συναδινό
Μερικά μέτρα χωρίζουν
τα γραφεία του Λευτέρη
Αυγενάκη και του
Γιώργου Μαυρωτά στη
Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού, αλλά
φαίνεται ότι η απόσταση
ανάμεσά τους είναι
μεγαλύτερη από την
πραγματική. Κάποιες από
τις παλιοσειρές της
υπηρεσίας λένε το
τελευταίο διάστημα ότι η
σχέση των δύο
συνεργατών θυμίζει
εκείνη που είχαν ο
Βασιλειάδης και ο
Συναδινός. «Άσπρο»,
έλεγε ο Γιώργος,
«μαύρο», απαντούσε ο
Τζούλιο. «Το ίδιο χάσμα
φαίνεται ότι
δημιουργήθηκε ανάμεσα
στον υφυπουργό και τον
γραμματέα και αυτής της
κυβέρνησης», λένε όταν
καταφέρουν να
συναντηθούν μέσω της εκ
περιτροπής εργασίας
τους υπάλληλοι που είχαν
κληθεί να επιλέξουν
στρατόπεδο τον
τελευταίο χρόνο
διακυβέρνησης από τον
ΣΥΡΙΖΑ. Επίσημα, πάντως,
και ο Αυγενάκης και ο
Μαυρωτάς μιλούν ο
ένας για τον άλλον με
κολακευτικά λόγια. Μόνο
που οι μυημένοι
υποστηρίζουν ότι ο
δεύτερος ενοχλείται
επειδή ο πρώτος παίζει
μόνος του μπάλα σε
επικοινωνιακό επίπεδο,
αφού το ποδόσφαιρο
είναι που καίει και όχι
το… χόκεϊ επί πάγου.
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Με μήνυμά του στο γερμανικό ZDF, ο Τσέφεριν ξεκαθάρισε ότι
μόνο με απόφαση των κυβερνήσεων θα ξεκινήσουν τα κατά
τόπους πρωταθλήματα και οι διοργανώσεις της UEFA

Πρωταθλήματα, Champions
League, Europa League

«Ό,τι πουν οι… Τσιόδρες!!!»
«Μένουμε σπίτι» αν δεν τελειώσει το πρωτάθλημα
κίνηση της Βελγικής
Λίγκας να ανακοινώσει ότι διακόπτει οριστικά το πρωτάθλημά
της –πριν από μερικές μέρες–
λόγω κορωνοϊού και να ανακοινώσει ως πρωταθλήτρια
την Μπριζ πυροδότησε την έκρηξη της UEFA.

Η

«Οι ομάδες του Βελγίου ρίσκαραν την ευρωπαϊκή συμμετοχή τους
την επόμενη σεζόν. Αγώνες κεκλεισμένων θυρών; Καλύτερο από το τίποτα. Η αλληλεγγύη δεν έχει μόνο
έναν δρόμο, όποιος κλείσει από τώρα το πρωτάθλημα μπορεί να του επιβληθεί τιμωρία», δήλωνε μία ημέρα αργότερα ο Αλεξάντερ

Τσέφεριν, ο πρόεδρος της UEFA.
«Τα πρωταθλήματα μπορεί να
τελειώσουν το διάστημα ΙουλίουΑυγούστου» , ήταν τα λόγια του
προέδρου της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο γερμανικό δίκτυο ZDF.
«Δεν νομίζω ότι αυτή ήταν η σωστή απόφαση. Δεν μπορεί κάποιος
μόνος του με βάση τι του είναι πιο
εύκολο», κατέληξε.

Η UEFA
Eίχε προηγηθεί η οργισμένη επιστολή της UEFA προς τη βελγική λίγκα
στην οποία, ούτε λίγο-ούτε πολύ, γινόταν λόγος για τις συνέπειες της
απόφασης να σταματήσει οριστικά
το πρωτάθλημα στη χώρα.
«Προχωράμε», ανέφερε η επιστολή, «ενωμένοι με γνώση πως
μόνο μια εκπληκτική συντονισμένη
προσπάθεια όλων των διοργανωτών μπορεί να βοηθήσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο να βγει από την
κρίση, έχοντας ανακτήσει τον βασικό του κορμό, τις διοργανώσεις. Αυτή η δέσμευση πήρε σάρκα και ο-

στά στις δύο ομάδες εργασίας που
φτιάχτηκαν για να εξετάσουν τις επιλογές με το καλεντάρι και με τις
νομικές και οικονομικές συνέπειες
του να συνεχιστεί η σεζόν και μετά
τις 30 Ιουνίου. Χωρίς ενότητα κι αλληλεγγύη, κανείς δεν θα βγει από
την κρίση, γιατί εξαρτάται ο ένας από τον άλλον.
»Απαιτείται χειρισμός και για τα
δύο καλεντάρια, αφού το φινάλε
της τωρινής σεζόν θα επηρεάσει το
ξεκίνημα της επόμενης. Παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της
κατάστασης, η ομάδα εργασίας που
ασχολείται με το καλεντάρι θα δείξει σύντομα, ιδανικά στα μέσα
Μαΐου, ποιο πλάνο θα προχωρήσει
για να ολοκληρωθεί η σεζόν, χωρίς
να αφήσει κανέναν πίσω. Η διακοπή
των διοργανώσεων θα έπρεπε
πραγματικά να είναι η τελευταία λύση, μόνο αν δεν υπάρχουν ημερομηνίες που να επιτρέπουν την ολοκλήρωση της σεζόν.
»Πιστεύουμε ακράδαντα πως το
ποδόσφαιρο μπορεί να επιστρέψει
στους επόμενους μήνες, μέσα σε
συνθήκες που θα μας υποδείξουν
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Το μέτωπο
ΑΕΚΟλυμπιακού
οι δημόσιες αρχές, και πως κάθε απόφαση οριστικής διακοπής εγχώριων διοργανώσεων είναι, σε αυτό
το στάδιο, πρόωρη και αδικαιολόγητη. Από τη στιγμή που η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις καθορίζεται από το αποτέλεσμα στο τέλος μιας ολοκληρωμένης
εγχώριας διοργάνωσης, ένας πρόωρος τερματισμός θα θέσει εν αμφιβόλω την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.
»Η UEFA διατηρεί το δικαίωμα
να εξετάσει το δικαίωμα των ομάδων στη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του 2020/21,
σύμφωνα πάντα με τους σχετικούς
κανονισμούς».

Η Super League
Το μεσημέρι της ίδιας μέρας (2 Απριλίου) που οι Βέλγοι κατέβαζαν
ρολά, ο Γιάννης Αλαφούζος
πρότεινε στην τηλεδιάσκεψη της
Super League την οριστική διακοπή του ελληνικού πρωταθλήματος.
Για τον μεγαλομέτοχο του παναθηναϊκού, η εξάπλωση του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις του
στην οικονομία ήταν τέτοια σε σημείο που… «η όποια συζήτηση για επανέναρξη του πρωταθλήματος είναι ανεδαφική», όπως είπε και τον
οδήγησε στην απόφαση να ζητήσει να… ανασταλεί οριστικά η ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.
Στην επιχειρηματολογία του, ο
Αλαφούζος επικαλέστηκε το παράδειγμα του Βελγίου, όπου πράγματι η λίγκα αποφάσισε να κατεβάσει ρολά και να ανακηρύξει
πρωταθλήτρια την Μπριζ.
Η αλήθεια είναι ότι η πρόταση
Αλαφούζου βρήκε σχετικά ανταπόκριση στη Super League από
πολλές ομάδες για ευνόητους λόγους. Με δεδομένο ότι τα έσοδα
θα μειωθούν (εισιτήρια μηδέν, χορηγοί σε νευρική κρίση λόγω κορωνοϊού), πολλοί παράγοντες πιστεύουν ότι θα γράψουν μεγάλες
ζημιές στους ισολογισμούς τους
και προτιμούν να… σχολάσει η

γιορτή εδώ, παρά να συνεχιστεί η
αβεβαιότητα.
Η παρέμβαση του Βαγγέλη
Μαρινάκη στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ήταν καθοριστική. Ο μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού ζήτησε το αυτονόητο. Να εξαντληθούν τα περιθώρια για να παρθεί
μια τέτοια απόφαση (οριστικής αναστολής του πρωταθλήματος), αλλά, και αν γίνει αυτό, να γίνει με ξεκάθαρο τρόπο, δηλαδή να καταστεί
σαφές η βαθμολογική θέση του καθενός και η έξοδός του στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο Δώνης
Είναι χαρακτηριστικό πως μια
μέρα μετά την
τηλεδιάσκεψη
της
Super
League (όπου
τελικά αποφασίστηκε η παράταση της
αναστολής του πρωταθλήματος
μέχρι τις 24 Απριλίου) ο Γιώργος
Δώνης έλεγε σε ένα ραδιόφωνο:
«Υπάρχει υπερβολική βιασύνη
στην Ελλάδα και δεν καταλαβαίνω
τον λόγο. Όταν έχουμε τις πληροφορίες πως χώρες όπως οι Ιταλία,
Αγγλία, Ισπανία, που αντιμετωπίζουν
μεγαλύτερα προβλήματα, προσπαθούν να βρουν τρόπο για να τελειώσουν τα πρωταθλήματά τους, πρέπει και εμείς να δώσουμε περισσότερο χρόνο. Υπάρχουν χώρες με μικρά προβλήματα και πρέπει να δούμε πώς θα κυλήσει ο επόμενος μήνας και με ψυχραιμία την καλύτερη
απόφαση. Να υπάρχει υπομονή και
μετά από ένα μήνα να δούμε πρώτα
την υγεία και μετά το ποδόσφαιρο».
παράλληλα, σχολίαζε για το
Βέλγιο και την απόφαση να σταματήσει το πρωτάθλημα: «Και αυτό
πάλι θα πρέπει να αποφασιστεί, γιατί δεν είναι μόνο απόφαση της λίγκας, τι θα συμβεί με τους ποδοσφαιριστές, με τους προπονητές, να
αποφασίσει ο υπουργός Αθλητισμού για το αν θα το επικυρώσει.

Σκεφτείτε στο ελληνικό πρωτάθλημα ποιες ομάδες θα πέσουν; Και μετά, με το μπαράζ τι θα γίνει; Και αν ο
Παναθηναϊκός τα καταφέρει να πάρει την άρση στην Ευρώπη, ο Άρης
θα μείνει εκτός Ευρώπης; Γι’ αυτό
λέω, δεν πρέπει να υπάρχει βιασύνη. Σε χώρες που υπάρχουν 1.000
νεκροί την ημέρα σκέφτονται να γίνει το πρωτάθλημα τον Ιούνιο».

Στην Αγγλία
Στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, δεν έχει αποφασιστεί ακόμη να… ανασταλεί
κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα οριστικά.
Στην Αγγλία, οι ομάδες της
πρέμιερ λιγκ αποφάσισαν επ’ αόριστον αναβολή, αλλά μέχρι να
πάρουν το «πράσινο φως» από την
κυβέρνηση για να παίξουν ξανά,
θα εξαντλήσουν κάθε περιθώριο.
Στην ανακοίνωση με την οποία
γνωστοποίησαν την απόφασή
τους ανέφεραν ξεκάθαρα:
«Καθίσταται γνωστό ότι η Premier
League δεν θα αρχίσει ξανά στις αρχές Μαΐου και η σεζόν 2019-20 θα
επιστρέψει μόνο όταν είναι ασφαλές
και επιτρεπτό να γίνει αυτό.
»Ο κοινός μας στόχος είναι να
παιχθούν κανονικά όλες οι αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα και το
Κύπελλο που θα μας επιτρέψουν να
διαφυλάξουμε την ακεραιότητα κάθε διοργάνωσης.
»Ωστόσο, η επιστροφή θα γίνει
μόνο με την απόλυτη στήριξη της κυβέρνησης και μόνο όταν δοθούν οι απαραίτητες ιατρικές διαβεβαιώσεις».
Εν τέλει όμως, φαίνεται ότι οι

κυβερνήσεις είναι αυτές που θα ανάψουν το «πράσινο φως» για να
παιχτεί ποδόσφαιρο, καθώς κάθε
χώρα αντιμετωπίζει διαφορετικά
την εξάπλωση του κορωνοϊού.
Το τέλος της κρίσης του κορωνοϊού θα σηματοδοτήσει την έναρξη του σχεδιασμού για την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων.

Τσέφεριν: «Ό,τι
αποφασίσουν οι
κυβερνήσεις»
«Η μόνη λανθασμένη απόφαση θα
είναι να παίξουμε με έναν τρόπο
που θα έβαζε σε κίνδυνο την υγεία
των παικτών, των οπαδών, των διαιτητών. Ωστόσο, αν δεν υπάρχει
κίνδυνος, δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα. Χρειαζόμαστε τον αθλητισμό. Ο κόσμος είναι με άγχος και
πίεση. Το ποδόσφαιρο είναι μία σοβαρή βιομηχανία, που απευθύνεται
στον κόσμο. Ωστόσο, οι σούπερσταρ αυτήν τη στιγμή είναι οι γιατροί και οι νοσηλευτές».
»Έχουμε πολλά πλάνα για να επανεκκινήσουμε το Champions και
το Europa League, τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, ή να μην παίξουμε
ξανά. Υπάρχει μια ομάδα εργασίας
ανάμεσα στην UEFA, τα πρωταθλήματα και τις ομάδες. Αν οι κυβερνήσεις δεν μας αφήσουν να παίξουμε,
δεν θα παίξουμε. Εξαρτάται από τις
κυβερνήσεις. Σε κάθε περίπτωση είναι καλύτερα κεκλεισμένων των θυρών και με τηλεόραση. Το ποδόσφαιρο είναι αυτό που θέλει ο κόσμος», είπε ο πρόεδρος της UEFA,
Αλεξάντερ Τσέφεριν, στη γερμανική ZDF.

Υπέρ της μη λήψης
απόφασης, της
συνέχισης της
αναστολής και της εκ
νέου συνεδρίασης στις
24 Απριλίου τάχθηκε ο
πρόεδρος της Super
League, Mηνάς
Λυσάνδρου. Με την
πρόταση συμφώνησαν
η ΕΠΟ, η ΑΕΚ, ο
Ολυμπιακός, ο ΟΦΗ, ο
Αστέρας, ο Βόλος και η
ΑΕΛ. Οι δύο τελευταίες
ΠΑΕ τάχθηκαν κατά
της αναδιάρθρωσης.
Τελικά, οι ομάδες που
ήθελαν οριστική
διακοπή «εδώ και
τώρα» συμφώνησαν
στην παράταση
αναστολής, με τον
μεγαλομέτοχο του
Παναθηναϊκού να
ζητεί η απόφαση να
ληφθεί σε δύο
εβδομάδες.
Οι εκπρόσωποι των
ομάδων εξέφρασαν
τους προβληματισμούς
τους για το θέμα των
συμβολαίων των
ποδοσφαιριστών,
χωρίς όμως να ληφθεί
απόφαση.
Τελικά, αποφασίστηκε
να συγκροτηθεί ένα
working group από
παράγοντες οι οποίοι,
αφού έρθουν σε
επαφή με διάφορους
φορείς, θα εισηγηθούν
την περαιτέρω στάση
που θα τηρηθεί στη
Super League σε
σχέση με το
πρωτάθλημα.
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Φυσικά, στο
όλο σκηνικό
εμπλέκονται η
Nova και η
ΕΡΤ. Του
χρόνου, η ΕΡΤ
σταματά να
δίνει χρήματα
για το
ποδόσφαιρο.
Θα μείνει
μόνο η Nova.
Πόσα χρήματα
θα δώσει του
χρόνου το
συνδρομητικό
κανάλι, αν δεν
ολοκληρωθεί
η σεζόν;
Ψίχουλα. Αν,
όμως, γίνουν
τα play off,
τότε για τη
Nova θα είναι
βάλσαμο,
αφού θα
μεταδώσει
τους αγώνες
των play off,
play out.

τη
Super
League1 γίνονται τηλεδιασκέψεις.
Μέσα στη μόδα της εποχής κι αυτοί. Κανένας πρόεδρος ή ιδιοκτήτης δεν είναι… δεινόσαυρος. Όλοι μ’ ένα tablet στο χέρι γεννήθηκαν. Κι όποιος μαθαίνει στα
50-φεύγα την τεχνολογία, το
πρώτο πράγμα που κάνει είναι
να… παίζει μαζί της. Όπως κάνουνε οι «επενδυτές» κάθε φορά που μιλάνε μέσω Skype, όπως τώρα, που μεγάλος ντόρος γίνεται για το αν συνεχιστεί ή όχι το πρωτάθλημα. Και
τι λένε; Το… ποίημα! Ο καθένας
των Big-4 λέει ό,τι τον συμφέρει κι επιδιώκει ν’ ακούσει ό,τι
τον συμφέρει. Οι «μικροί» ανάλογα σε ποιον… ιό έχει αντισώματα. Και στο τέλος, μετράνε
τα… γκολ, λες και παίζουν…
FIFA-pro evolution.
Η «Α», ωστόσο, έχει αποδείξει,
χρόνια τώρα, ότι δεν έχει χτυπηθεί
από κανέναν… ιό και δίνει τη δική
της ερμηνεία στα γεγονότα, όπως
αυτή θεωρεί για το καλό του ποδοσφαίρου στο σύνολό του κι όχι
στρατευμένα. Όλοι το γνωρίζουν
ότι γι’ αυτά που γράφουμε δεν
παίρνουμε «χαρτάκι»… Έτσι και
τώρα, η «Α» θα μιλήσει και πάλι
χωρίς μαλλιά στη γλώσσα. Και λέει, λοιπόν, ότι ο καθένας από τους
Big-4 είναι προφανές πως έχει τη
δική του ατζέντα. Ενδιαφέρεται
μόνο για την πάρτη του κι όχι για
το συνολικό καλό. Να το αναλύσουμε.
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, μετά από δυο χρόνια, έχει και πάλι τη
χαρά στα… σκέλια του. Είναι 14
βαθμούς μπροστά από τον πΑΟΚ,
έκανε ετοιμασίες για μεγάλες φιέστες. Κι έρχεται ο κορωνοϊός και
μπλοκάρει το πρωτάθλημα. Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού θέλει,
φυσικά, να τελειώσει το πρωτάθλημα. Κι αρχίζουν κάποιες φωνές
εντός της Super League1 και της
ΕπΟ και του λένε ότι πρέπει να
σταματήσει το πρωτάθλημα. Να
πούμε ότι δεν έγινε ποτέ. Ή, να τελειώσει με την τωρινή βαθμολογία. Ή, να μην τελειώσει κανονικά
στα play off για να το σηκώσει ο
Φορτούνης, όπως θέλει ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού.
Ο Γιάννης Αλαφούζος είπε ότι θέλει να διακοπεί το πρωτάθλημα! Τι εννοούσε ο ποιητής; Να θεωρηθεί ως μη γενόμενο ή να επικυρωθεί η τωρινή βαθμολογία; Αν
θεωρηθεί ως μη γενόμενο, ο παναθηναϊκός και το πρωτάθλημα να
πάρει του χρόνου, θα πρέπει να ε-

Σ

Όλοι κοιτάζουν
την πάρτη τους…

Σαββίδης, Μαρινάκης, Μελισσανίδης, Αλαφούζος λένε το
«ποίημα» των ατομικών συμφερόντων τους στις
τηλεδιασκέψεις της Super League1, ο Τσέφεριν της UEFA
βλέπει τα λεφτά να χάνονται και απειλεί, ενώ τα τηλεοπτικά
έσοδα του χρόνου θα έχουν πάρει την κατρακύλα
κτίσει την τιμωρία του από την
UEFA. Δεν θα παίξει στα ευρωπαϊκά Κύπελλα. Το γνώριζε αυτό ο
Γιάννης Αλαφούζος; Φυσικά. Άρα, τι θα κάνει; Θα πει να διακοπεί
(για να μην πληρώσει τα συμβόλαια των παικτών, όπως λένε κάποιοι κακοήθεις…) και ν’ αγνοήσει
την ευρωπαϊκή τιμωρία της ομάδας, αφού δεν θα μπορέσει νε ξεχρεώσει; Εκείνο που επιθυμεί ο Αλαφούζος είναι και να μην πληρώσει τα συμβόλαια, λόγω διακοπής, αλλά να επικυρωθεί η βαθμολογία ως έχει για να εκτίσει την
ποινή του ο παναθηναϊκός!
Ο Ιβάν Σαββίδης τι ακριβώς
θέλει, κανένας δεν μπόρεσε να καταλάβει. Από τη μία, λέει ότι το
πρωτάθλημα είναι ως μη γενόμενο. Αν, όμως, ο πΑΟΚ τιμωρηθεί
για το θέμα της πολυϊδιοκτησίας,
και από την Επιτροπή Εφέσεων,
αυτό θα γίνει την επόμενη σεζόν,
αφού η τρέχουσα θα είναι «ως μη
γενόμενη». Θέλει ο Ιβάν Σαββίδης να ξεκινήσει μείον επτά την
προσεχή σεζόν; Όχι βέβαια. Επιδίωξή του είναι να βγει η απόφαση
της Επιτροπής Εφέσεων και να τιμωρηθεί ο πΑΟΚ γι’ αυτήν τη σεζόν με αφαίρεση βαθμών, αλλά να
θεωρηθεί και ως μη γενόμενο το
πρωτάθλημα, για να μην το σηκώσει ο Μαρινάκης! Υπάρχει, ωστόσο, μία ακόμα παράμετρος, ένα
τρίτο σενάριο στο μυαλό του. Να
μη γίνουν τα play off, αλλά να επικυρωθεί η βαθμολογία. Γιατί;
Διότι μετά την αφαίρεση των επτά
βαθμών, βρίσκεται μόλις έναν
μπροστά από την ΑΕΚ. Οπότε, αν
γίνουν τα play off, κινδυνεύει να

χάσει τη 2η θέση από τον «Τίγρη»
που οδηγεί στο Champions
League.
Ο Δημήτρης Μελισσανίδης,
από τη μεριά του, προφανώς και θέλει να γίνουν τα play off. Διότι βρίσκεται έναν βαθμό πίσω από τον
πΑΟΚ και μπορεί να τον προσπεράσει στη βαθμολογία. Έχει, φυσικά,
και άλλα στο μυαλό του. Ότι πρέπει
να πατήσει σε δυο βάρκες στις εκλογές της ΕπΟ. Έχει τις περισσότερες Ενώσεις, αλλά πρέπει να βρει
παρτενέρ τον Μαρινάκη ή τον
Σαββίδη για να φτιάξει… κυβέρνηση στην ΕπΟ. Γι’ αυτό και προς το
παρόν αρκείται να λέει ότι θα αποφασίσουμε στις 24 Απριλίου.
Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν είναι
πρόεδρος της UEFA. Τα λεφτά.
Μόνο τα λεφτά σκέφτεται όλη την
ημέρα. Από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τους χορηγούς. Δεν τον
απασχολεί τίποτε άλλο. Θέλει να
τελειώσουν τα πρωταθλήματα, για
να πάει να διαπραγματευτεί μαζί
τους για του χρόνου. Γι’ αυτό και
απειλεί να… διαγράψει ομοσπονδίες, όπως αυτή του Βελγίου, που
ανακήρυξε πρωταθλητή. Δεν τον

ενδιαφέρει τι λένε οι… Τσιόδρες
των κρατών τον κύριο πρόεδρο.
Θέλει να τελειώσουν τα πρωταθλήματα καθώς και το Champions
με το Europa League. Αν δεν το
καταφέρει, του χρόνου θα εισπράξει τα μισά από την τηλεόραση και
τις χορηγίες.
Φυσικά, στο όλο σκηνικό εμπλέκονται η Nova και η ΕΡΤ. Του
χρόνου, η ΕΡΤ σταματά να δίνει
χρήματα για το ποδόσφαιρο. Θα
μείνει μόνο η Nova. πόσα χρήματα
θα δώσει του χρόνου το συνδρομητικό κανάλι, αν δεν ολοκληρωθεί η σεζόν; Ψίχουλα. Αν, όμως, γίνουν τα play off, τότε για τη Nova
θα είναι βάλσαμο, αφού θα μεταδώσει τους αγώνες των play off,
play out. Άρα, οι αποκωδικοποιητές θα είναι ενεργοί ακόμη και μέσα στον Ιούνιο. Αν σταματήσει το
πρωτάθλημα, όλοι αυτοί που το
παίζουν «βαρύ πεπόνι» και βαρύγδουπες «αναλύσεις» διακοπής,
πού θ’ αποταθούν του χρόνου για
τηλεοπτικό συμβόλαιο; Ο μεν
Σαββίδης έχει το PAOKTV κι ο
Μαρινάκης μπορεί να ενεργοποιήσει το Mega. Ο Αλαφούζος ούτε
που το σκέφτεται για τον ΣΚΑΪ…
Και οι τρεις θα είναι χαμένοι οικονομικά, αφού ποτέ δεν θα ζυγώσουν τα ποσά των φετινών συμβάσεων.
Όσον αφορά τον Σαββίδη, η επιλογή για το PAOKTV –μόλις ναυάγησε η συμφωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ
και με τον Δρόσο για 27 εκατ. ευρώ σε τρία χρόνια– μπήκε μέσα
κάποια εκατομμύρια ευρώ…
Θα το ξαναεπιχειρήσει; Δύσκολο…
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κόμματος –όλων των βαθμίδων– που μπήκαν στον πειρασμό να υποστηρίξουν πως
τώρα είναι η ευκαιρία του Κυριάκου Μητσοτάκη να τελειώσει πολιτικά τον Τσίπρα. Έτσι θα κεφαλαιοποιήσει τη δημοφιλία του για τον τρόπο που διαχειρίστηκε
την κρίση στον Έβρο, αλλά και την υγειονομική βόμβα με την εξάπλωση του κορωνοϊού.
Πώς, όμως, να πάρει την απόφαση για
εκλογές ο πρωθυπουργός, όταν ακόμη δεν
έχουμε ξεμπλέξει με τον κορωνοϊό; Όταν
οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι πιθανότατα τον Οκτώβριο θα έχουμε επανεμφάνιση της επιδημίας; «Διαφορετικά, δεν θα
μπορεί να σταθεί από τις απεργίες που θα στήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, λόγω της οικονομικής κρίσης
που θα ακολουθήσει», λένε οι υποστηρικτές
των πρόωρων εκλογών, ενθυμούμενοι τι
τράβηξε Αντώνης Σαμαράς κατά την περίοδο που κυβέρνησε τη χώρα.
«Οι συνθήκες είναι διαφορετικές», τονίζουν με έμφαση όσοι υποστηρίζουν πως
είναι καλύτερο ο κ. Μητσοτάκης να περιμένει και όχι εν μέσω υγειονομικής κρίσης
να πάει σε εκλογές, πιθανότατα σε διπλές.
Διότι σκέφτονται πως μία τέτοια απόφαση
μπορεί να εκνευρίσει τους πολίτες, που τώρα νιώθουν τον πρωθυπουργό κάτι σαν
τον πατέρα τους, ή τον μεγάλο αδελφό που
πασχίζει να τους προστατεύσει.

Αλλεπάλληλα χτυπήματα
Ως προς το τελειωτικό χτύπημα στον Τσίπρα, μπορεί να περιμένει. Προς το παρόν,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης προπονείται.
Περισσότερο θυμίζει πυγμάχο που ζαλίζει
τον αντίπαλό του με αλλεπάλληλα ντιρέκτ
και κροσέ μέχρι να του δώσει τη μία γροθιά που θα τον ρίξει νοκ άουτ στο καναβάτσο. Και η επικράτηση στο ρινγκ της πολιτικής είναι με τον τρόπο που ο κ. Μητσοτάκης αποδομεί όλα τα επιχειρήματα του
αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Κατηγορούσε ο Τσίπρας τον Μητσοτάκη ως ακροδεξιό. Και μόνο που ο πρωθυπουργός ζήτησε με επιστολή του στον Ντόναλντ Τουσκ (πρόεδρο του ΕΛΚ) τη διαγραφή του κόμματος του Όρμπαν από το
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αποδεικνύει ότι
ο Μητσοτάκης δεν έχει καμία σχέση με ακρότητες, ούτε ανέχεται να καταλύεται η
κοινοβουλευτική δημοκρατία, όπως κάνει
ο Ούγγρος πρωθυπουργός, που διατηρεί
ως διακοσμητική την Βουλή και κυβερνά
μόνο με διατάγματα.
Ο κ. Τσίπρας και οι συν αυτώ κατηγορούν από το πρωί έως το βράδυ τον πρωθυπουργό ως νεοφιλελεύθερο που δεν ενδιαφέρεται για τον λαό. Μόνο που οι πολίτες διαπίστωσαν κάτι διαφορετικό. Ο δήθεν νεοφιλελεύθερος Μητσοτάκης έδειξε απίστευτα αντανακλαστικά στην υγειονομική κρίση. Στήριξε εμπράκτως το ΕΣΥ
και προχώρησε σε χρόνο ρεκόρ σε 4.000
προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτικού
προσωπικού, το οποίο με συνοπτικές διαδικασίες θα παραμείνει και μετά το τέλος
της πανδημίας.
Και οι πολίτες δεν ξεχνούν ότι επί τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης από τον Τσίπρα είχαν ακούσει τουλάχιστον πέντε φορές να εξαγγέλλονται οι προσλήψεις, που
κάποιοι πίστεψαν ότι ο Πολάκης πρόλαβε
και προσέλαβε περί των 20.000 ιατρών
και νοσηλευτών.

Η ΑΠΟΨΗ
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Ο δήθεν νεοφιλελεύθερος
Μητσοτάκης έδειξε
απίστευτα αντανακλαστικά
στην υγειονομική κρίση.
Στήριξε εμπράκτως το ΕΣΥ και
προχώρησε σε χρόνο ρεκόρ σε
4.000 προσλήψεις ιατρών και
νοσηλευτικού προσωπικού,
το οποίο με συνοπτικές
διαδικασίες θα παραμείνει και
μετά το τέλος της πανδημίας.

Ο… άκαρδος οπαδός του νεοφιλελευθερισμού Μητσοτάκης διέλυσε τους μύθους με το γενναίο οικονομικό πρόγραμμα
για την ενίσχυση των εργαζομένων και των
επιχειρήσεων αναγκάζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ,
όχι να προτείνει βελτιώσεις, αλλά να προχωρήσει σε ένα νέο οικονομικό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που θυμίζει περισσότερο τη ρήση «δώσε και σε μένα, μπάρμπα».
Ακόμη και στις διεθνείς σχέσεις υπάρχει διαφορά επιπέδου. Ο Τσίπρας αντιγράφει ιδέες ενός αμφιλεγόμενου Γερμανού οικονομολόγου, προκαλώντας τον γέλωτα όταν ισχυρίστηκε να προχωρήσει η
Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα και τα άλλα
παρτάλια του νότου με αναιμικές οικονομίες στην έκδοση κοινού ομολόγου. Ούτε
συνοικιακό παντοπωλείο δεν θα αγόραζε
τέτοιο ομόλογο. Και την ίδια ώρα ο κ. Μητσοτάκης συνάπτει συμμαχίες με ηγέτες από άλλους πολιτικούς χώρους, όπως ο σοσιαλδημοκράτης Σάντσεζ, ή ο κεντρώος
Μακρόν, ενώ ο Έλληνας πρωθυπουργός
ανήκει στο ΕΛΚ.

Η αξιοπιστία
και το σχόλιο Λαφαζάνη
Πλέον γίνεται αντιληπτό και από τους αδαείς ότι το κεφάλαιο αξιοπιστίας που έχει σωρεύσει η σημερινή κυβέρνηση της
επιτρέπει να αναλάβει και την ανάταξη της
χώρας, έπειτα από την υγειονομική καταιγίδα. Οι δυνατότητες που έχει η σημερινή
κυβέρνηση στην επόμενη φάση της κρίσης
είναι πολλές.
Από το να ζητήσει συναινέσεις και να
σχηματίσει ένα «πολεμικό» υπουργικό
συμβούλιο, μέχρι να προχωρήσει μόνος ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωρίζοντας ότι
χαίρει της εκτίμησης της μεγαλύτερης μερίδας των πολιτών.
Κάτι που επεσήμανε προ ημερών και ο
Παναγιώτης Λαφαζάνης. Ο πρώην συνοδοιπόρος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ
σχολιάζοντας τον κ. Τσίπρα τόνισε: «Κινείται άστοχα και άγαρμπα, και αυτό έχει κόστος.
Όχι μόνο πολιτικό, αλλά και προσωπικό. Χάνει
συνεχώς. Με την πολιτική του δεν πείθει κανέναν, αφού δεν λαμβάνει υπόψη ότι πίσω του έχει μια κακή κυβερνητική θητεία».
Ο κ. Λαφαζάνης υποστήριξε πως ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κάτι διαφορετικό να πει όσον αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης απ’ ό,τι λέει η κυβέρνηση.
Επιπλέον, ανέφερε πως δεν πρότεινε τίποτα το ιδιαίτερο, κάτι το εναλλακτικό, όταν η Γερμανία στράφηκε με την πολιτική
της κατά του Νότου και κατά της χώρας μας
και τις στραγγαλίζει οικονομικά την ώρα
που η Ευρώπη αποσυντίθεται.

Σχεδιασμός για την επόμενη
ημέρα της οικονομίας
ην ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητούν ρόλο στο πολιτικό σκηνικό και αναλώνονται στην εύκολη λύση των υποσχέσεων
για διανομή δισεκατομμυρίων ευρώ, της κριτικής αλλά και των αναφορών στο πότε θα λογαριαστούν, η κυβέρνηση διεξάγει έναν διμέτωπο αγώνα. Το πρώτο μέτωπο αφορά στον αόρατο εχθρό της πανδημίας που αγγίζει τη δημόσια υγεία του συνόλου των πολιτών, και το δεύτερο στην επόμενη ημέρα.
Η μάχη με τον κορωνοϊό είναι καθημερινή. Η κυβέρνηση προχωρά σε
day to day διαχείριση, έχοντας λάβει από νωρίς όλα τα απαραίτητα μέτρα για
τη μείωση της διασποράς και την καμπύλη που αφορά στην πορεία κρουσμάτων, διασωληνωμένων αλλά και νεκρών, παράγοντα καθορισμού και
της πολιτικής κατά τις συνεχείς τηλεδιασκέψεις, μέρος των οποίων γίνεται υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ο πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή, όταν και ενημερώθηκε για τις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία, έχει δηλώσει πως τον ενδιαφέρει η δημόσια υγεία, η πρόληψη και προστασία των πολιτών και όχι τα δισεκατομμύρια. Στο πλαίσιο αυτό έδωσε και την εντολή να ανοίξει και το «θησαυροφυλάκιο» προκειμένου να διατεθούν πόροι για τη στήριξη επιχειρήσεων
και εργαζομένων. Αλλά λελογισμένα. Σε κάθε περίπτωση, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης συνεπικουρούμενο από το Ανάπτυξης παρακολουθεί στενά την πορεία της χώρας και πράττει αναλόγως, έχοντας σχεδιάσει
μέτρα προστασίας και για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Τ

«Το κράτος δεν μπορεί να σταματήσει τη λειτουργία του…»
Υπάρχει όμως και η επόμενη ημέρα. Ο ιός θα κάνει τον κύκλο και εφόσον οι
πολίτες τηρήσουν τα μέτρα περιορισμού και αυτοπροστασίας, εφόσον η ατομική ευθύνη θέσει τα όρια που απαιτούνται, η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει και τη λειτουργία του κράτους. Η ύφεση, αναμενόμενη. Το μέγεθος
θα καθοριστεί και από τη χρονική διάρκεια της καραντίνας. Και όχι μόνο
της ελληνικής.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει σαφείς οδηγίες
προς τους υπουργούς να προωθούν όσα έχουν προκαθοριστεί. Όσο φυσικά
αυτό είναι εφικτό. Κι όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης, «το κράτος δεν μπορεί να σταματήσει τη λειτουργία του». Είναι ενδεικτικό ότι προ ολίγων 24ώρων πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, μέσω τηλεδιάσκεψης, στο Μέγαρο Μαξίμου για το
νέο χωροταξικό νομοσχέδιο που θα παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο
του Απριλίου.
Το νέο χωροταξικό νομοσχέδιο αποτελεί μια βασική μεταρρύθμιση. Μέσω αυτού επιδιώκεται η επίλυση ζητημάτων που χρονίζουν στο ελληνικό
σύστημα. Και πέραν όλων εξορθολογίζει και τον Οικοδομικό Κανονισμό.
Επίσης η κυβέρνηση επιδιώκει να προωθηθούν επενδύσεις όπως αυτή
του Ελληνικού και είναι ενδεικτικές οι γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων και του Κεντρικού Αρχαιολογικού συμβουλίου το τελευταίο 15νθημερο σχετικά με την κατεδάφιση κτισμάτων, εγκαταστάσεων, συνοδών υποστηρικτικών δομών και κατασκευών διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου αυτών. Αποφάσεις που ανοίγουν το δρόμο για την
εμβληματική επένδυση του Ελληνικού η σημασία της οποίας πλέον είναι ακόμη μεγαλύτερη.
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Από την ημέρα που ξεκίνησε το lock down στην Ελλάδα, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάσχεση της επιδημίας του κορωνοϊού,
όπως αναφέρουν οι επιστήμονες καθάρισε και ο
αθηναϊκός ουρανός. Το
κλίμα γενικά έγινε καλύτερο στην Αθήνα, καθώς
πολλά εργοστάσια δεν
λειτουργούν, όπως επίσης
και η μεγάλη πλειονότητα
των αυτοκινήτων είναι
παρκαρισμένα. Αυτός είναι και ο λόγος που στην
Κουμουνδούρου μέσα σε
χρόνο ρεκόρ μεγάλωσαν
τα… λεφτόδεντρα που είχε φυτέψει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Του Μιχάλη Κωτσάκου
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ι εάν την προηγούμενη φορά τα λεφτόδεντρα έκαναν τέσσερα
περίπου χρόνια να
καρποφ ορήσουν
(2010-2014) και να μοιραστούν
αφειδώς στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο του 2014 με το ολιστικό
πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα τα
πράγματα, λόγω και του καθαρισμού της ατμόσφαιρας, ήταν πολύ καλύτερα. Τα λεφτόδεντρα έβγαλαν καρπούς σε χρόνο ρεκόρ.
Κάπως έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε το πρόγραμμα «Μένουμε
όρθιοι» που ανακοίνωσε προσωπικά ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας
και το οποίο δεν έτυχε της αποδοχής που ανέμεναν οι επιτελείς της
Κουμουνδούρου. Και από τα
ΜΜΕ και από την κοινωνία. Ούτε
η «Εφημερίδα των Συντακτών»
δεν το είχε ως πρώτο θέμα.
Ο Καρλ Μαρξ είχε πει το «η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη
φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη
σαν φάρσα», και κάπως έτσι μπορούμε να εκλάβουμε το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι
τα χρόνια πέρασαν, βάλαμε όλοι
μυαλό και είδαμε στην πράξη ότι
δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, όμως κάποιοι πασχίζουν να δικαιώσουν το γνωμικό πως «ο λύκος
κι αν γέρασε κι άσπρισε το μαλλί
του, μήτε τη γνώμη άλλαξε, μήτε την
κεφαλή του». Παρά το γεγονός ότι
το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης
έχει πλέον μετατραπεί σε ανέκδοτο, ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να το
αντιμετωπίζει ως μία σοβαρή
πρόταση. Διαφορετικά, ουδείς
λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να
εξηγήσει την πρεμούρα της Κουμουνδούρου.

Άλλος επέμενε
Ακόμη και το περίφημο μαξιλάρι στην οικονομία –που επικοινωνούν οι «σύντροφοι» ως θετι-
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• Η οικονομική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για να ξεπεραστεί
η οικονομική κρίση λόγω κορωνοϊού θύμισε το ανέκδοτο
του προγράμματος της Θεσσαλονίκης του 2014

Καρποφόρησαν
τα λεφτόδεντρα
της Κουμουνδούρου!!!
κή πράξη όταν κυβερνούσαν–
δεν είναι ούτε σχεδιασμός του
ΣΥΡΙΖΑ, ούτε απόφαση της κυβέρνησης Τσίπρα. Ήταν εμμονή
των δανειστών, που έτρεμαν με
την ιδέα μήπως οι αγορές δεν
πειστούν ότι η Ελλάδα μπορεί να
δανειστεί. Και από τον φόβο των
υψηλών επιτοκίων μάς επέβαλαν
όχι μόνο τα υψηλά πλεονάσματα,
αλλά το μισό μαξιλάρι είναι χαμηλότοκο δάνειο από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας
(ESM) για να αποφευχθεί ένα
νέο στραπάτσο.
Κι έρχεται πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ και
προτείνει να φάμε και να πιούμε
εδώ και τώρα το μαξιλάρι και να
του πούμε κι «ευχαριστώ». Κι εάν αύριο κάτσει μία στραβή, τι γίνεται; Το πιθανότερο να οδηγηθούμε με την πρόταση Τσίπρα
στη ρήση «κλάφ’ τα, Χαράλαμπε».
Εξάλλου, είπαμε ότι η μανία του
Τσίπρα είναι να πείσει την κοινωνία για «τις νεοφιλελεύθερες εμμονές του Μητσοτάκη». Μόνο που
η... νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση
Μητσοτάκη στηρίζει το ΕΣΥ, όπως δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ την τε-

τραετία 2015-2019. Είναι γνωστό τοις πάσι ότι ο κ. Τσίπρας
δεν έχει οικονομικές γνώσεις. Οπότε οι δήθεν τολμηρές λύσεις
που πρότεινε με το οικονομικό
πρόγραμμα κοστολογούνται στο
15% του ΑΕΠ. Το άμεσο δημοσιονομικό κόστος αντιστοιχεί στο
5% του ΑΕΠ (έναντι 3,5% που
κοστίζουν τα κυβερνητικά μέτρα),
ενώ το υπόλοιπο 10% αντιστοιχεί σε κρατικές εγγυήσεις για τη
δανειοδότηση των επιχειρήσεων. Κοινώς, να πέσει χρήμα στην
αγορά με την εγγύηση του Δημοσίου. Αυτό είναι εφικτό, όταν το
κάνει, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, η Γερμανία που διαθέτει δυσθεώρητο ύψος πλεονασμάτων.
Όταν το κάνει η Ελλάδα, οι αγορές διακρίνουν τη ζοφερή προοπτική του αφανούς χρέους και οι
αποδόσεις των ελληνικών χαρτιών ανεβαίνουν. Προφανώς ο
Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται για
ένα νέο ηχηρό «Go back ms
Merkel». Ίσως ακόμη και με νέες
κορώνες για διαγραφή χρέους.
Να μην πούμε ότι πλέον θεωρεί
παιχνιδάκι άλλη μία ανακεφα-

λαιοποίηση των τραπεζών. Δηλαδή, το Δημόσιο να προσφέρει
εγγυοδοσία στο 10% του ΑΕΠ,
πάνω σε δάνεια που θα δώσουν
οι τράπεζες οι οποίες έχουν ήδη
θέμα με υψηλές επισφάλειες.
Σε επίπεδο ευρωζώνης, η Ελλάδα διαθέτει το τρίτο μεγαλύτερο
πακέτο δημοσιονομικής στήριξης,
ως ποσοστό του ΑΕΠ, μετά την
Αυστρία (7,3%) και τη Γερμανία
(3,8%). Όσον αφορά την εγγυοδοσία επιχειρηματικών δανείων,
το εθνικό ποσοστό είναι στο
0,5%. Σε άλλες χώρες της ευρωζώνης: Ολλανδία 0,4%, Ισπανία
9,1%, Ιταλία 7,3%, Γαλλία 12,5%,
Γερμανία 32,2%. Είναι προφανές
ότι υπάρχει περιθώριο ανόδου
και του ελληνικού ποσοστού, ωστόσο φαίνεται ότι η κυβέρνηση
έχει επιλέξει να κινηθεί κλιμακωτά, προσβλέποντας και στους πόρους που θα εκταμιευθούν από
ευρωπαϊκούς μηχανισμούς.

Αλλαγή ατζέντας
Με το οικονομικό πρόγραμμα που
ανακοίνωσε ο ίδιος ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, επε-

ΤΑ ΜΟΙΡΑΣΕ

Ο ΤΣΙΠΡΑΣ
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ,
ΑΛΛΑ ΟΥΔΕΙΣ
ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ
ΣΟΒΑΡΑ ΜΕ ΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΜΕΝΟΥΜΕ
OΡΘΙΟΙ»

χείρησε να αλλάξει την ατζέντα. Απέτυχε οικτρά, αφενός μεν διότι
αυτή την ώρα που βρισκόμαστε
στη δίνη της υγειονομικής κρίσης
ουδείς ασχολείται με κάτι άλλο, αφετέρου δε διότι μάλλον εκτέθηκε
με τις προτάσεις που κατέθεσε
στον δημόσιο διάλογο.
Στην πράξη, ρίχνοντας στο
τραπέζι ένα πρόγραμμα ύψους
26,3 δισ. ευρώ, που αγγίζει ποσοστό της τάξης του 15% επί του
ΑΕΠ, παραπέμπει όλους τους ορθολογιστές στον Οκτώβριο του
2009. Τότε τόσο ήταν το έλλειμμα που κληρονόμησε η κυβέρνηση Παπανδρέου και οδηγηθήκαμε τον Μάιο του 2010 στο
πρώτο μνημόνιο.
Ερωτηματικά ωστόσο προκαλεί το γεγονός γιατί η αντιπολίτευση προτείνει να χρησιμοποιηθούν, και μάλιστα στην παρούσα
φάση, τόσο υψηλοί πόροι από
τον προϋπολογισμό, όταν κάτι τέτοιο ελλοχεύει τον κίνδυνο για τη
μεγέθυνση των δημοσιονομικών
ελλειμμάτων, και αυτό σε μια περίοδο όπου ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους προτίθεται να βγει στις αγορές, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες
της οικονομίας, με όσο το δυνατόν πιο φθηνότερο χρήμα;
Τέλος, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε στον κ. Τσίπρα ότι μάζεψε την απίθανη πρότασή του να
προχωρήσουν οι «9» μόνοι τους
στην έκδοση ευρωομολόγου χωρίς τη Γερμανία και τις άλλες χώρες του βορρά. Προφανώς διότι
κάποιος σοβαρός θα του είπε ότι
εάν βγαίναμε για παράδειγμα εμείς, η Ισπανία και η Ιταλία να
πουλήσουμε ομόλογο, θα μας έστελναν οι αγορές να πουλάγαμε
ραδίκια στις λαϊκές αγορές.
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Η επόμενη ημέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ
κάθε άλλο παρά εύκολη είναι. Από τη μία το αφήγημα για νέο
κόμμα που θα στρίψει προς το κέντρο για να μεταμορφωθεί σε
νέο ΠΑΣΟΚ, και από την άλλη η
εμμονή για αριστερό ακτιβισμό
και ριζοσπαστικές δράσεις. Εάν
σε όλα αυτά προστεθεί και η τσοχατζοπουλική συνιστώσα, τότε ο
καθένας μπορεί να σκεφθεί πως
με αυτό τον ιδεολογικό αχταρμά
δεν πας πουθενά.

Η ΑΠΟΨΗ

• Ο άρχων των υπογείων του Μαξίμου
επί ΣΥΡΙΖΑ είχε έναν ξεκάθαρο στόχο
γράφοντας το εμετικό άρθρο για τον
Τσιόδρα στην «Αυγή»

Του Μιχάλη Κωτσάκου
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ξάλλου, όλοι όσοι συμμετέχουν
στον μετασχηματισμό του κόμματος εξακολουθούν να ασπάζονται και να τιμούν ως ευαγγέλιο της ρήση του Λένιν «ένα επαναλαμβανόμενο ψέμα γίνεται αλήθεια». Κι
από ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ, να φάνε και οι
κότες, που λέει και ο λαός μας. Γι’ αυτό και
ουδείς μελετητής της ιστορίας έχει εκπλαγεί από την επίθεση του Θανάση Καρτερού (μέσω άρθρου του στην «Αυγή») στον
Σωτήρη Τσιόδρα.
Ο σύμβουλος του Τσίπρα και άρχων
των υπογείων του Μαξίμου κατά την περίοδο της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει πολύ καλά πως όταν μια κλειστή ομάδα ανθρώπων αποφασίσει να κάνει γνωστή την παρουσία της, καταφεύγει
στον εξτρεμισμό. Στόχος των πρώτων ζηλωτών που αναλαμβάνουν αυτή την αποστολή δεν είναι να πείσουν τις μάζες. Τουναντίον, τις προκαλούν για να κάνουν όσο
γίνεται μεγαλύτερο θόρυβο. Σε αυτόν τον
σκοπό εντάσσεται και η επίθεση στον επιστήμονα που ενημερώνει τον λαό για την
εξέλιξη της νόσου.
Αυτήν τη στιγμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κυρίαρχος στο πολιτικό σκηνικό με όλη τη σημασία της λέξης. Οπότε, ο
καμικάζι που ακούει στο όνομα Καρτερός
αφενός μεν δεν έδρασε μόνος του, αφετέρου δε ελάχιστα τον ενδιέφερε εάν προκληθεί εντός του κόμματος εσωστρέφεια
και γκρίνια.
Όλο και περισσότεροι συμφωνούν ότι
αποκλείεται να μη γνώριζε ο Αλέξης Τσίπρας τις σκέψεις του Καρτερού. Δεν λέμε
ότι του επέβαλε να επιτεθεί με τέτοια χυδαιότητα, αλλά σίγουρα το άρθρο του «Θανάση του μαρούλια» (το παρατσούκλι του
έχει μείνει από το 1986, τότε που έγραψε
στον «Ριζοσπάστη» πως δεν υπήρξε ποτέ η
τραγωδία του Τσέρνομπιλ και φάτε άφοβα
μαρούλια) βόλευε και τον Τσίπρα.

Ο νέος στρατός
Στόχος του Καρτερού δεν είναι η λαϊκή
πλειοψηφία, αλλά η συσπείρωση και στρατολόγηση των λίγων φανατικών που βρίσκονται χαμένοι και άπρακτοι μέσα στον
κοινωνικό σωρό. Με τη συσπείρωσή τους
δημιουργείται ένα πρόπλασμα στρατεύματος υπέρ του «ιερού σκοπού», ο οποίος ως
την ώρα της επίθεσης βρίσκεται στο απόλυτο περιθώριο.
Μετά, τα πράγματα παίρνουν τον δρόμο τους. Μπορεί σε μία αστική δημοκρατία
όλα αυτά να ακούγονται παράξενα, αλλά έ-

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΤΕΡΟΣ

Ετοιμάζει
τους νέους
πραιτοριανούς
τού Αλέξη
τσι έδρασε ο ΣΥΡΙΖΑ για να ξεφύγει από
το 5% και να φτάσει στο 35%, και με αυτόν τον τρόπο θα επιδιώξει την ανάκτηση
της εξουσίας, παρά τις μικρές μεταμφιέσεις
που του προσφέρουν κάποιοι παλαιοΠΑΣΟΚοι και κάποιοι σκόρπιοι σημιτοφύλακες.
Αυτή την εποχή ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει και δεν του δίνει κανένας σημασία. Όλα κινούνται γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, συνολικά,
βρίσκεται σε μία ύπνωση.
Λόγω της κρίσης, όλοι έχουν κάνει πίσω και περιμένουν. Όλοι μοιάζουν σαν να
βρίσκονται σε τέλμα. Οπότε, το άρθρο του
Καρτερού για τον Τσιόδρα γράφτηκε με

ένα στόχο: Να ενεργοποιήσει αυτό το 5%10% των ακραίων του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι
ένιωσαν ανακουφισμένοι από όσα διάβασαν. Όμως το πιο σημαντικό είναι αυτοί οι

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΟΙ

ΑΚΡΑΙΟΙ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΑΚΗ
ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ
ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΝΑ ΦΑΝΑΤΙΣΕΙ
ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΑΛΙΜΠΑΝ ΤΟΥ
ΤΣΙΠΡΑ, ΔΕΙΧΝΟΝΤΑΣ
ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
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ακραίοι να αποτελέσουν τους ταλιμπάν της
ηγεσίας.
Ο Πολάκης και οι διάφοροι άλλοι, όσο και να σκούζουν, έχουν ήδη περάσει
στη σφαίρα της γραφικότητας.
Τουναντίον, ο Καρτερός επιθυμεί να
δημιουργηθούν νέοι πραιτοριανοί της ηγεσίας. Και ξεκινά από την αρχή, όπως έκανε το 2009 και μετά το πρώτο μνημόνιο.
Τότε που κατηγορούσε τους πάντες ως
προδότες.
Έτσι στήνει το νέο στράτευμα του Αλέξη
Τσίπρα, διότι οι παλαιοί έχουν χάσει την
αγωνιστικότητά τους και τους έχουν συνεπάρει τα μυαλά τα σαλόνια και οι κοσμικότητες.
Αυτή την εποχή ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά και τις
ΠΑΣΟΚικές μεταγραφές μέσω της Προοδευτικής Συμμαχίας, μετατρέπεται σε ένα
κόμμα που θα στηρίζεται στον ορθολογισμό. Όμως σε αυτόν τον τομέα δεν μπορεί
να σταθεί.
Ο Καρτερός το βλέπει καθημερινά, όταν το μικρό σε εκλογική δύναμη ΚΙΝΑΛ
σχεδόν σε καθημερινή βάση παράγει κοινοβουλευτικό και πολιτικό έργο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει υπνωτισμένος.
Επίσης, γνωρίζει ότι εάν η κοινωνία αποφασίσει να κάνει στροφή προς τον ορθολογισμό, τότε η Κουμουνδούρου ολοένα
και θα πιέζεται. Γι’ αυτό με το άρθρο κατά
του Τσιόδρα, που αυτή την εποχή μοιάζει
με σύμβολο υγιούς σκέψης και επιστροφής στη λογική για την ελληνική κοινωνία,
ο Καρτερός επεδίωξε και πέτυχε να εξασφαλίσει τον θόρυβο που ήθελε μπας και
ξυπνήσει τους... αγωνιστές της κοιμισμένης αριστεράς.

Μεγαλώνει το χάσμα
Και αυτό που ήθελε ο Καρτερός το πέτυχε. Τουλάχιστον εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι
για τους εκτός Κουμουνδούρου προς το
παρόν δεν ενδιαφέρεται. Όμως το ερώτημα που γεννάται είναι μήπως η παλαιοκομμουνιστικού τύπου δράση του Καρτερού μεγαλώσει περισσότερο το χάσμα που
υπάρχει μεταξύ της εσωκομματικής αντιπολίτευσης και της ηγεσίας.
Και δεν μιλάμε για ορθολογιστές, όπως
τον Ανδρέα Ξανθό (πρώην υπουργός Υγείας), ο οποίος επανέλαβε για μία ακόμη
φορά ότι «κι εμείς τον κ. Τσιόδρα θα επιλέγαμε», αλλά και ο Νίκος Φίλης (που δεν
τον λες και άνθρωπο του Τσίπρα) δήλωσε
σε ραδιοφωνικό σταθμό πως «ακούω ευλαβικά τον κ. Τσιόδρα».
Όμως ο Καρτερός πρωτίστως επιθυμεί
οι νέοι πραιτοριανοί του Αλέξη να τρίξουν
τα δόντια στην εσωκομματική αντιπολίτευση και μετά να ετοιμαστούν για το νέο ρεσάλτο στην εξουσία.
Γι’ αυτό και στο άρθρο ανέφερε μεταξύ
άλλων ότι «δεν εκπροσωπεί τους ανθρώπους
της πρώτης γραμμής, ούτε τους παραπεταμένους από το σύστημα, ούτε βέβαια –ύπαγε οπίσω μου– πρόσφυγες, Ρομά, φυλακισμένους
και απόκληρους. Την κυβέρνηση της Δεξιάς
εκπροσωπεί. Τον Μητσοτάκη εκπροσωπεί. Αυτός τον τοποθέτησε εκεί».
Βέβαια, ο κ. Καρτερός αμέλησε να αναφέρει για ποιο λόγο οι αλλεπάλληλες εξαγγελίες για προσλήψεις στα νοσοκομεία επί
ημερών Τσίπρα δεν υλοποιήθηκαν, αλλά
και ποιες ήταν ακριβώς οι παρεμβάσεις
του ΣΥΡΙΖΑ στην υγεία.
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• Η Φώφη Γεννηματά επιθυμεί να αναδείξει το ΚΙΝΑΛ,
ως υπεύθυνη πολιτική δύναμη κατηγορώντας τον Τσίπρα που
χαϊδεύει τους ακραίους του ΣΥΡΙΖΑ

«Δεν είμαστε
χθεσινοί,
ξέρουμε
τη δουλειά»
«Δεν είναι ώρα για καβγάδες, αλαζονεία και μικροπολιτική. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Μακριά από κορώνες και λαϊκισμούς. Δεν ενδίδουμε
στον λαϊκισμό. Εμείς αναμετριόμαστε με το χρέος μας απέναντι στον ελληνικό λαό
και την πατρίδα. Δεν είμαστε χθεσινοί, η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι ξέρει και
μπορεί να συνεισφέρει στον λαό και την πατρίδα». Αυτά τα λόγια της Φώφης Γεννηματά σε συνέντευξή της προ ολίγων 24ώρων δείχνει αφενός μεν το στίγμα του Κινήματος Αλλαγής, αφετέρου δε και τον τρόπο για να επαναφέρει στη Χαριλάου
Τρικούπη ψηφοφόρους που έχουν απομακρυνθεί.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Σ

το ΚΙΝΑΛ αυξάνονται
αυτοί που θεωρούν ότι όλες αυτές οι ακραίες φωνές του ΣΥΡΙΖΑ
και οι αναρτήσεις μίσους κατά του Σωτήρη Τσιόδρα
ενοχλούν αφάνταστα όχι μόνο
τους απλούς ψηφοφόρους, αλλά
και τα στελέχη που απαρτίζουν
την Προοδευτική Συμμαχία. Θεωρούν στη Χαριλάου Τρικούπη
πως τα στελέχη της Προοδευτικής Συμμαχίας είναι απομονωμένα, καθώς νιώθουν ότι η Κουμουνδούρου τούς έχει βάλει στη
γωνία, αλλά και ότι όλες αυτές οι
ακρότητες δεν είναι συμβατές με
την κοσμοθεωρία τους.
«Πώς να μπορέσει να συνεννοηθεί ο Σωτήρης Βαλντέν με τον Πολάκη;» μας έλεγε με ρητορική διάθεση παλιά καραβάνα της Χαριλάου Τρικούπη. Επίσης αναρωτήθηκε για το τι έχει να πει τώρα
η Ρεγγίνα Βάρτζελη. Στο ΚΙΝΑΛ
εκτιμούν ότι ο περιβόητος μετασχηματισμός τού ΣΥΡΙΖΑ δεν
πρόκειται να υλοποιηθεί και κάποια στιγμή και ο ίδιος ο Τσίπρας εμφανώς μπερδεμένος θα
αναγκαστεί όχι μόνο να κανακέ-

ψει τους ακραίους, αλλά να στηριχθεί εκ νέου σε αυτούς. «Τι έκανε ο Τσίπρας, όταν αντί να στηρίξει
τους στρατιώτες και τους αστυνομικούς στον Έβρο επέτρεψε στον Παπαδημούλη και τους άλλους να κόπτονται περισσότερο για τους Αφγανούς μετανάστες που λειτουργούσαν
ως εισβολείς; Άραγε, του άρεσαν
που άκουγε τον Κούλογλου να χλευάζει τον πατριωτισμό των ανδρών
που υποστήριζαν τα σύνορα, ή τον
Αρβανίτη να ανακυκλώνει το σύνθημα μετά θα λογαριαστούμε», λένε
στελέχη του Κινήματος που προβλέπουν ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει εισέλθει στην αρχή της κατηφόρας.
Κι όπως ισχυρίζονται, «τώρα οι
Έλληνες αναζητούν πολιτικούς που να
τους προστατεύουν στις εκάστοτε κρίσεις. Δεν επιθυμούν κινδυνολογίες από πολιτικά στελέχη που ενδιαφέρονται να υπάρχουν πτώματα, πτώχευση, μνημόνια, μαυρίλα, καταστροφές. Απλά πλέον αναδεικνύεται ακόμη και με
τη ρηχότητα τω προτάσεων του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
ξέμεινε από ιδέες και
δεν υπάρχει ένα σχέδιο
για τις νέες προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η Ελ-

λάδα σε καιρό κρίσεων». Και στις
συζητήσεις τους με τους δημοσιογράφους κορυφαία στελέχη του
ΚΙΝΑΛ απευθύνουν το ίδιο ρητορικό ερώτημα: «Μήπως τελικά φθάνει το ιστορικό πλήρωμα του χρόνου
για τον ΣΥΡΙΖΑ, ως κόμμα εξουσίας;»

Το σύνθημα
Σε αυτό το πλαίσιο με πρώτη τη
Φώφη Γεννηματά αναδεικνύουν στο ΚΙΝΑΛ το σύνθημα «εμείς ξέρουμε τη δουλειά, ξέρουμε από διαχείριση κρίσεων, δεν είμαστε
χθεσινοί». Εξ ου και η κριτική
προς τον κ. Τσίπρα από την πρό-

εδρο του ΚΙΝΑΛ: «Παρουσιάζει με
δύο πρόσωπα ένα του αρχηγού και
ένα των στελεχών για να κερδίζει
πολλά ακροατήρια. Αυτά που λέει ο
κ. Τσίπρας και τα οικονομικά μέτρα
που ανακοίνωσε μας βάζουν σε νέους κινδύνους».
Φυσικά, στη Χαριλάου Τρικούπη ανέλυσαν και την τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε προ ολίγων 24ώρων ο κ.
Τσίπρας. Και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το πώς θα επιστρέψει στο Μαξίμου. Και σε αυτό είναι έτοιμος να συμμαχήσει ακόμη και με τον διάβολο. «Τώρα
δεν είμαστε γερμανοτσολιάδες και
προδότες. Τώρα δεν βρωμάνε τα πόδια μας για τους αγωνιστές της Κουμουνδούρου, ούτε φοβούνται ότι θα
μολυνθούν. Τώρα μας βλέπουν ως
σύμμαχο και συμπολεμιστή», λένε
στο ΚΙΝΑΛ. Όμως όπως τονίζουν
όλοι οι αναλυτές και οι δημοσκόποι: «Τα στελέχη του ΚΙΝΑΛ θεω-

Όχι σε εκλογές…
Την ίδια ώρα και η Φώφη Γεννηματά εναντιώνεται στο σενάριο των πρόωρων εκλογών και μάλιστα σχεδόν το αποδοκιμάζει με επιθετική ρητορική. «Όταν δίνουμε τη μάχη για να
σωθούν ζωές, δεν πρέπει να μιλάμε για εκλογές» επεσήμανε η
πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.
Ο στενός της συνεργάτης Χρήστος Πρωτόπαπας
μίλησε με ακόμα πιο σκληρά λόγια και χαρακτήρισε
τυχοδιωκτισμό τις πρόωρες εκλογές. «Θα είναι τυχοδιωκτισμός να καταφύγουμε σε εκλογές και μάλιστα διπλές, που θα εντείνουν επικίνδυνα διαλυτικά
φαινόμενα», σημείωσε με νόημα ο κ. Πρωτόπαπας.

ρούν τον ΣΥΡΙΖΑ τοξικό».
Είναι γεγονός ότι το ΚΙΝΑΛ έκανε προτάσεις ρεαλιστικές όλο
αυτό τον καιρό, χωρίς μεγαλοστομίες και ανεδαφικές λύσεις,
που χάθηκαν γιατί τα στελέχη του
δεν είναι σε πρώτη ζήτηση στα
κανάλια. Παράλληλα, όπως αποδέχονται και οι πολίτες, υποστηρίζουν ότι το κόμμα τους ασκεί εποικοδομητική πολιτική που δεν
έχει σχέση με την μηδενιστική
του ΣΥΡΙΖΑ και θεωρούν ότι κάποιες από τις προτάσεις που
πρώτη διετύπωσε η Γεννηματά,
τις υιοθέτησε η κυβέρνηση (συνεργεία γιατρών στο σπίτι, κλείσιμο εκκλησιών κ.λπ.).
Ταυτόχρονα στο ΚΙΝΑΛ τονίζουν ότι δεν θα χαριστούν στην
κυβέρνηση και ό,τι στραβό βλέπουν θα το αναδεικνύουν και θα
υποβάλουν προτάσεις, τόσο για
την Υγεία, όσο όμως και για την...
υγεία της Οικονομίας της χώρας
την επομένη της πανδημίας. Ειδικότερα, εστίασε στον πρωτογενή τομέα παραγωγής που κινδυνεύει, προειδοποιώντας ότι αν
διακοπεί η παραγωγική του δραστηριότητα, καταστρέφεται ολοσχερώς και δεν θα ξεκινήσει πάλι. Στη Χαριλάου Τρικούπη, εξάλλου, επιμένουν ότι η κυβέρνηση έχει δυνατότητες, από τη
στιγμή που για το 2020 δεν υπάρχουν δημοσιονομικοί στόχοι, η ένταξη της χώρας μας στο
QE μας δίνει τη δυνατότητα για
δάνεια με χαμηλά επιτόκια, ενώ
χρηματοδοτικά εργαλεία προσφέρουν και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ.
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ΚΥΚΛΟΣ ΙΔΕΩΝ: ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ
Ο ΕΥ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Φ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ο Γ. ΡΕΤΣΟΣ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕ
ΤΟ FORUM ΤΟΥ ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Mega εμβόλιο ρευστότητας για
να μη… ρευστοποιηθούν όλα
Με ολίγη από συγκρατημένη
αισιοδοξία αλλά και πολλούς
αστερίσκους σκιαγράφησαν
γνωστοί παράγοντες της αγοράς την εικόνα της ελληνικής
οικονομίας και τις απαντοχές
αυτής μετά το πέρασμα της
πανδημίας του κορωνοϊού.

ών που έχει προκαλέσει σε κοινωνικό
και οικονομικό επίπεδο η πανδημία,
οι… ομοτράπεζοι του Κύκλου Ιδεών
συμφώνησαν ότι η διατήρηση της ρευστότητας είναι το «σωσίβιο» που θα
βοηθήσει τις παραγωγικές δυνάμεις
της χώρας να κρατήσουν το κεφάλι έξω από το νερό της επερχόμενης κορωνο-ύφεσης.

Του Νίκου Τσαγκατάκη

Γ. ΡΕΤΣΟΣ (ΣΕΤΕ):
Ζεστό χρήμα και
πρωτόκολλο επανεκκίνησης

ο ερώτημα έθεσε σε δημόσιο
διαδικτυακό τραπέζι το
forum «Κύκλος Ιδεών» του
πρώην υπουργού Οικονομικών και τέως προέδρου του
ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελου Βενιζέλου, και
μεταξύ άλλων κλήθηκαν να το απαντήσουν ο διευθύνων σύμβουλος της
Eurobank, Φωκίων Καραβίας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
MYTILINEOS, Ευάγγελος Μυτιληναίος, και ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ και διευθύνων σύμβουλος των Electra Hotels
& Resorts, Γιάννης Ρέτσος. Το e-πάνελ
συμπλήρωσαν ο καθηγητής Ιστορίας
ΕΚΠΑ, Κώστας Κωστής, και ο οικονομικός αναλυτής και σύμβουλος επιχειρήσεων, Γιώργος Προκοπάκης.
Πέρα από το μέγεθος των συνεπει-

Η συζήτηση
ξεκίνησε με
τον μεγάλο
οικονομικό
«τραυματία»
του κορωνοϊού, τον τουρισμό, και ο
πρόεδρος του
Συνδέσμου
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
(ΣΕΤΕ), Γιάννης Ρέτσος, υπογράμμισε το παράδειγμα καλής πρακτικής που
δίνει εντός και εκτός συνόρων η ελληνική κυβέρνηση ως προς την υγειονομική αντιμετώπιση του κορωνοϊού, εκτιμώντας ότι ο τελικός απολογισμός θα
ενισχύσει το brand της χώρας και θα εκτιμηθεί από τους τουρίστες με την επι-

Τ

στροφή στην κανονικότητα.
Φυσικά, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις προφανείς απώλειες του κλάδου. Εξήγησε ειδικότερα ο κ. Ρέτσος
ότι οι πέντε μεγάλες αγορές από τις οποίες έλκει αφίξεις το ελληνικό τουριστικό προϊόν είναι και αυτές που έχουν
χτυπηθεί βάναυσα από τον φονικό κορωνοϊό, δηλαδή η Μ. Βρετανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία και οι ΗΠΑ.
Το ζητούμενο για ελληνική τουριστική
βιομηχανία είναι σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ να υπάρξει μεγάλη ρευστότητα της τάξης του 1,5-2 δισ. ευρώ, προκειμένου να επανεκκινήσουν οι επιχειρήσεις του κλάδου. Υποσημείωσε δε ότι
αυτή η επανεκκίνηση δεν πρέπει να είναι
μόνο δημοσιονομικού χαρακτήρα αλλά
να αποτελέσει μέρος ενός συντονισμένου
πρωτοκόλλου από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι ο τουρισμός
είναι συνυφασμένος με τις μετακινήσεις
οι οποίες όμως λόγω κορωνοϊού εμπίπτουν σε εθνικές απαγορεύσεις.

Φ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ (Eurobank):
Απόλυτη στήριξη σε όσους
πλήττονται πραγματικά
Μιλώντας για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας,
υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο που κα-

λούνται να
διαδραματίσουν οι τράπεζες σε ακόμη μία αλλά
αυτήν τη φορά πρωτόγνωρη κρίση,
δεδομένου ότι η παγκόσμια οικονομία βιώνει ένα ολοκληρωτικό «λουκέτο». Έστω και υπό αυτές τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες οι τράπεζες είναι, σύμφωνα με τον κ. Καραβία, καλύτερα προετοιμασμένες από ό,τι ήταν
στην χρηματοπιστωτική κρίση του 2008
και για την ώρα τουλάχιστον δεν υπάρχουν μεγάλες ανάγκες αναχρηματόδοτησης του χρέους. Αυτό που φοβίζει όχι
μόνο τον διευθύνοντα σύμβουλο της
Eurobank αλλά όλα τα τραπεζικά στελέχη ανά τον κόσμο είναι το προφανές:
να δημιουργηθεί μία νέα γενιά κόκκινων δανείων. Γι’ αυτό και ο κ. Καραβίας επέμεινε πως είναι απαραίτητο να
φιλτραριστούν οι πραγματικά πληττόμενοι δανειολήπτες από αυτούς που εκμεταλλεύονται την υγειονομική συγκυρία, δεσμευόμενος ταυτόχρονα ότι όσοι δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές δεν πρόκειται να μείνουν χωρίς
στήριξη από τις ελληνικές τράπεζες.

ΕΥ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Επάρκεια στην ενέργεια, κίνδυνος αφανισμού στη βιομηχανία
ελευταίος μίλησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MYTILINEOS, Ευάγγελος Μυτιληναίος, λέγοντας ότι η εγχώρια –και όχι μόνο– οικονομία μπήκε
σε αχαρτογράφητα νερά. Ο γνωστός επιχειρηματίας εξέφρασε
την έκπληξή του για το μέγεθος της συρρίκνωσης της ζήτησης
ειδικά σε συνδυασμό με τον ελάχιστο χρόνο στον οποίο αυτή
η κάμψη συνέβη, δεν απέκλεισε δε η καθίζηση του ΑΕΠ στο
δεύτερο τρίμηνο του έτους να ξεπεράσει ακόμη και το 20%!!!
Αναφερόμενος ειδικά στην ενεργειακή αγορά ο κ. Μυτιληναίος είπε ότι η επάρκεια και σε ηλεκτρικό ρεύμα και σε φυσικό αέριο είναι πλήρης, συμπληρώνοντας ότι το αρμόδιο υπουργείο δηλώνει έντονα και ενεργά την παρουσία του με συχνότητα που ξεπερνά ακόμη και τους καιρούς της κανονικότητας. Εκεί που εντόπισε τις μεγάλες δυσκολίες ο ιδρυτής τής
MYTILINEOS είναι στον βιομηχανικό κλάδο, όπου μεγάλα

Τ

ονόματα αναστέλλουν τη λειτουργία τους και μικρότερες επιχειρήσεις κινδυνεύουν με αφανισμό, μη δυνάμενες ούτε να
πουλήσουν αλλά ούτε καν να «στοκάρουν» την παραγωγή τους.
Συνοψίζοντας ο κ. Μυτιληναίος είπε ότι άνω του 80% των
επιχειρήσεων βρίσκονται σε mode επιβίωσης και πως δίχως
την απαιτούμενη ρευστότητα ακόμη και οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις με αξιόλογα και ανταγωνιστικά προϊόντα μπορεί να
μην αντέξουν να ζήσουν την επόμενη ημέρα της ανάκαμψης,
όταν αυτή έρθει.
Η ευχάριστη έκπληξη που ίσως επιφυλάσσει για το επιχειρείν η επόμενη ημέρα της πανδημίας είναι για τον Ευ. Μυτιληναίο «το πολύ χρήμα που τυπώνεται παγκοσμίως», που αυτό
«όταν περάσουμε τον πάτο της κρίσης, θα αρχίσει να φαίνεται στην
οικονομία και θα ωφελήσει την οικονομία, το κράτος και τις επιχειρήσεις».

Δεν θα φτιάξει
κουλουράκια με
τα εγγόνια της

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Τα κέρδη

Με τα μέτρα για τον κορωνοϊό,
τα εγγόνια της Ντόρας δεν θα
φτιάξουν κουλουράκια με τη γιαγιά

Ο Χρήστος Σταϊκούρας
στο Eurogroup της
Τρίτης ζήτησε όπως
επιστραφούν στην
Ελλάδα τα κέρδη που
διακρατούν οι κεντρικές
τράπεζες των χωρών της
Ευρωζώνης από τα
ελληνικά ομόλογα.
Πρόκειται για περίπου
650 εκατομμύρια ευρώ,
που οι εταίροι μας έχουν
δεσμευθεί πως θα μας
δώσουν. Λέτε;

Μόνος

Είδαν γκάφα και όχι
προπαγάνδα από τον Παππά
Για νέα γκάφα του Νίκου Παππά κάνουν λόγο τα τελευταία 24ωρα οι κυβερνητικοί, σχετικά με μία δημοσίευση του
πασίγνωστου think tank, του Bruegel. Ο κ. Παππάς, λοιπόν,
ισχυριζόταν ότι με βάση τα στοιχεία του γνωστού οικονομικού ινστιτούτου η Ελλάδα είναι τελευταία στην Ευρώπη στα μέτρα που παίρνει για να ενισχύσει την οικονομία. Μάλιστα, ο πρώην υπουργός έγραψε στο twitter:
«Σταματήστε τα ψέματα. Η χώρα είναι σχεδόν τελευταία στα μέτρα κατά των επιπτώσεων του κοροναϊού. Ρίξτε μια ματιά στον πίνακα του ινστιτούτου Bruegel, όπου
είμαστε προτελευταίοι. Αν διαφωνείτε, καλέστε τον Ζαν Κλωντ Τρισέ για να διορθώσει τα στοιχεία». Απλά να τονίσουμε ότι τα στοιχεία που χρησιμοποίησε ο
Παππάς δημοσιεύθηκαν στις 26 Μαρτίου, ενώ το μεγάλο πακέτο η κυβέρνηση το ανακοίνωσε στις 30 Μαρτίου. Έτσι, όλοι άρχισαν να μιλούν για γκάφα. Και ουδείς για προπαγάνδα. Κανένας δεν σκέφθηκε ότι ηθελημένα ο
Παππάς χρησιμοποίησε τα στοιχεία από προηγούμενη ημερομηνία;

Τα πιο μοναχικά
γενέθλια της ζωής του
έκανε ο αντιπρόεδρος
της Βουλής Νικήτας
Κακλαμάνης, λόγω
καραντίνας. «Φέτος
γιορτάζω τα γενέθλιά
μου μόνος, υπακούοντας
στο “Μένουμε Σπίτι”. Σας
ευχαριστώ όλους για τις
ευχές σας», έγραψε ο
ίδιος στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης,
ανεβάζοντας και μία
φωτογραφία με τη λιτή
τούρτα γενεθλίων του.

Διάβασμα

Ύμνους από αυτούς
που μας έλεγαν τεμπέληδες
Την εποχή του πρώτου μνημονίου πολλάκις οι δημοσιογράφοι της βρετανικής εφημερίδας «The Telegraph» αποκαλούσαν του Έλληνες κηφήνες, καλοπερασάκηδες, που ζουν με τις επιδοτήσεις της Ε.Ε. και περνούν ζωή χαρισάμενη. Τώρα στο συγκεκριμένο ΜΜΕ γράφονται ύμνοι
για την Ελλάδα. Μάλιστα, εις εξ των συντακτών έγραψε πως «το πρώτο μέρος που θα επισκεφθώ μόλις τελειώσει η κρίση του κορωνοϊού θα
είναι Ελλάδα». Κι εξήγησε ότι πρόκειται για ένα μέρος όπου οι Βρετανοί
είναι πάντα ευπρόσδεκτοι με ανοιχτές αγκάλες, όπου ο ήλιος πάντα
λάμπει και όπου μπορεί κανείς να πάει από τη Βρετανία σε λίγες μόνο
ώρες με το αεροπλάνο. Αναμφίβολα πολύ θετικό το άρθρο, αλλά προφανώς έπρεπε πρώτιστα οι ρεπόρτερ της συγκεκριμένης εφημερίδας
να ζητήσουν μια συγγνώμη που μας αποκαλούσαν τεμπέληδες.

Δεν είναι λίγοι οι βουλευτές –κυρίως οι νέοι–
που βρήκαν ευκαιρία λόγω της παραμονής τους
στο σπίτι να διαβάσουν
και να μάθουν πολλά που
δεν γνώριζαν για τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή ήταν η παρότρυνση του Μαξίμου
προς τα μέλη της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής
Ομάδας.

Κουβέντα δεν δέχεται η
Ντόρα Μπακογιάννη για τις
ικανότητές της στη μαγειρική.
Κι επικαλείται όλους όσοι
έχουν απολαύσει τη φιλοξενία
της, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ
καλά τα νοστιμότατα
εδέσματα που κατασκευάζει.
Ερωτηθείσα, λοιπόν, αν θα
φτιάξει πασχαλινά
κουλουράκια, η πρώην
υπουργός απάντησε: «Σας
διαβεβαιώνω ότι έχω ανοίξει
το βιβλίο της μαμάς μου και
αρχίζω και μαγειρεύω διάφορες
συνταγές και ο άντρας μου
ισχυρίζεται ότι τα καταφέρνω
καλά». Πάντως, η ίδια δεν
έκρυψε ότι είναι παραδοσιακή
μαγείρισσα, αλλά λόγω των
μέτρων για το Πάσχα, όπως
τόνισε, δεν πρόκειται να κάνει
κουλουράκια με τα εγγόνια της.

Άπατο το «Μένουμε Όρθιοι»
Στην Κουμουνδούρου έτρεφαν μεγάλες προσδοκίες, ότι
η συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα θα έκανε πάταγο
και θα δημιουργούσε μεγάλη σκόνη στα
ΜΜΕ. Μάλιστα, οι πιο αισιόδοξοι έλεγαν πως πιθανόν να αλλάξει η ατζέντα.
Και μάλλον απογοητεύτηκαν από
την προβολή που έτυχαν οι οικονομικές προτάσεις του προγράμματος «Μένουμε Όρθιοι». Τα μεγάλα
τηλεοπτικά δίκτυα έπνιξαν τη συνέντευξη, ενώ και στις εκπομπές περισσότερο ασχολήθηκαν με τις εξελίξεις για τον κορωνοϊό, αλλά και χρηστικές
πληροφορίες, σχετικά με τις δράσεις των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας, παρά για τα λεφτά
που... ανακάλυψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και η ΕΡΤ μετέδωσε
μόνο την εισήγηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χωρίς τις ερωταπαντήσεις αλλά και τις εισηγήσεις των τομεαρχών. Και το χειρότερο, έπαιξε λίγο παραπάνω ώρα από τις αντίστοιχες προτάσεις του ΚΙΝΑΛ. Κι όπως έλεγαν οι πιο ψύχραιμοι, «καταλάβαμε τι θα συμβεί όταν θα έρθουν πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο», υπονοώντας
ότι θα έχουν απέναντί τους όλα τα μεγάλα ΜΜΕ.

Συμφωνεί με τα μέτρα για
την υγεία και ο Λαφαζάνης
Τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού έχουν θέσει σε καραντίνα τον επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας, Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο
οποίος αυτή την περίοδο το έχει γυρίσει στη δημοσιογραφία. Για την ακρίβεια, γράφει ο ίδιος και επιμελείται άρθρα συνεργατών τής ΛΑΕ για την ιστοσελίδα iskra. Πάντως, θεωρεί πως η κυβέρνηση κινήθηκε εξαρχής στη
σωστή κατεύθυνση με τα μέτρα που έλαβε για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού και δεν κρύβει την ανησυχία
του, επειδή κάποιοι συμπολίτες μας με την απειθαρχία
που τους χαρακτηρίζει μπορεί να τινάξουν την όλη προσπάθεια στον αέρα.

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Έκανε πίσω ο Ιβάν
για το Πόρτο Καρράς

Κίτσος ο κοριός

Σε ναυάγιο οδηγείται το μεγάλο deal για το
Πόρτο Καρράς στη Χαλκιδική μεταξύ του ομίλου Στέγγου και του Ιβάν Σαββίδη. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έκανε πίσω, καθώς θεώρησε ότι πέραν των 250 εκατομμυρίων ευρώ που έπρεπε να πληρωθούν στον
όμιλο Στέγγου, χρειάζονταν άλλα 200 για
επενδύσεις σε αυτό τον επίγειο παράδεισο
που έχει κατασκευάσει η Τεχνική Ολυμπιακή (εταιρεία του Κ. Στέγγου). Μάλιστα, ο κ.
Στέγγος ενημέρωσε και το Χρηματιστήριο
και τους εργαζόμενους ότι θα λειτουργήσει
με τη νυν ιδιοκτησία το συγκρότημα.

Καθημερινή τηλεδιάσκεψη
Σε καθημερινή βάση υπάρχει επικοινωνία του
πρωθυπουργού με τον επικεφαλής των επιστημόνων Σωτήρη Τσιόδρα και με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά.
Μάλιστα, στο πρόγραμμα είναι και καθιερωμένη τηλεδιάσκεψη. Συνήθως στο Μαξίμου, πέραν του πρωθυπουργού, την ώρα της τηλεδιάσκεψης είναι είτε ο Γιώργος Γεραπετρίτης (υπουργός Επικρατείας), είτε ο Άκης Σκέρτσος
(υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ).

Διαβάζει
για τις επιδημίες

Αιχμές και πρόκες
του Μπίστη κατά
των συντρόφων του
O Κίτσος ο κοριός το έχει γράψει εδώ και καιρό, και αμαρτία δεν έχουν. Ότι, δηλαδή, με κάποιους από την Προοδευτική Συμμαχία δεν
θα ξεμπλέξουν εύκολα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο
Νίκος Μπίστης. Ο πολυταξιδεμένος κομματικά σύντροφος Νίκος όπου και εάν πήγε έλεγε κι έγραφε διάφορα
πράγματα, έστω κι αν δυσαρεστούσαν τον εκάστοτε αρχηγό.
Έτσι, λοιπόν, και τώρα ο Νίκος Μπίστης άφησε αιχμές κι έριξε όχι απλά αιχμές αλλά
ταβανόπροκες, κατά συντρόφων του στον ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την ακραία λαϊκίστικη αντιπολίτευση που ασκούν, φωτογραφίζοντας
εμμέσως πλην σαφώς τους Θανάση Καρτερό, Παύλο Πολάκη, Στέλιο Κούλογλου
κ.ά. Έγραψε ο Μπίστης σε άρθρο του: «Στην
Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας και η Φώφη Γεννηματά
άσκησαν περίπου την ίδια κριτική στην κυβέρνηση. Αυστηρή και ταυτοχρόνως εποικοδομητική. Κάποιοι όπως έχουν κάθε δικαίωμα δεν ικανοποιούνται από την αντιπολίτευση. Την θεωρούν πολύ αβρή, θα ήθελαν να σηκωθούν οι τόνοι. Κάποιοι άλλοι το πάνε παραπέρα. Ανυπομονούν να έρθει πάλι η παράταξή τους στα πράγματα και “τότε θα τα πούμε, τότε θα λογαριαστούμε”. Οι πρώτοι κάνουν λάθος γιατί τέτοια αντιπολίτευση τον καιρό του κορωνοϊού είναι άσφαιρη. Οι δεύτεροι κάνουν γενικότερα λάθος. Τέτοια αντιπολίτευση βλάπτει σοβαρά την παράταξή τους σε
κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως κορωνοϊού».

Λόγω του κορωνοϊού, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης
έχει ελαχιστοποιήσει τις
μετακινήσεις του. ΣπίτιΜαξίμου και επιστροφή
στο σπίτι είναι το
σύνηθες δρομολόγιο του
πρωθυπουργού. Και
όπως λέει και ο ίδιος,
βρίσκει χρόνο και για
διάβασμα. Αυτή την
εποχή μελετά ιστορικά
βιβλία για το πώς
επιδημίες επηρέασαν στο
παρελθόν τις κοινωνίες.

Nα μην
ξανανοίξουν…
Μαθαίνω από έγκυρες
πηγές ότι έχει ζητηθεί
από τον Ηλία Μόσιαλο
να καταθέσει προτάσεις
για το πώς θα επανέλθει
η χώρα στην
κανονικότητα στη μετά
κορωνοϊό εποχή. Επίσης
το Μαξίμου έχει ζητήσει
το ίδιο και από τον
Σωτήρη Τσιόδρα και
τους άλλους
επιστήμονες. Το μεγάλο
αγκάθι είναι ότι ο κ.
Μόσιαλος έχει ζητήσει
να μην ανοίξουν πάλι τα
σχολεία, παρά μόνο για
την τελευταία τάξη με
μεγάλη επιφύλαξη και
λόγω των εξετάσεων.
Εξακολουθεί να θεωρεί
τα σχολεία ως
υγειονομική βόμβα.

Η Ραχήλ και
ο ποιητής φανφάρας
Η Ραχήλ ξαναχτύπησε. Ποια είναι η Ραχήλ; Η πρώην
αγωνίστρια του Καμμένου, που μεταγράφηκε πρώτα
στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά στον Λαφαζάνη, μετά στη Ζωή, και
τώρα την ψεκάζουν μόνη της. Είπε και ελάλησε ότι «η
νόσος του κορωνοϊού είναι μούφα και ότι το κάνουν οι εβραίοι για να χτυπήσουν την ορθόδοξη εκκλησία». Ξέρετε,
τώρα είχαν μία σκασίλα οι Εβραίοι με την Ορθοδοξία,
λες και δεν περνούν βάσανα κι αυτοί με τον κορωνοϊό.
Τέλος πάντων, αυτά είναι ψιλά γράμματα για την... αγωνίστρια Ραχήλ και γι’ αυτόν τον λόγο ανακοίνωσε
ότι τις ημέρες του Πάσχα θα πάει να κοινωνήσει. Δεν
μας είπε μόνο σε ποια εκκλησία για να της χτυπήσουμε
παλαμάκια. Όπως χειροκροτούσαν στην ταινία τον ποιητή Φανφάρα και τους στίχους του: «Φαρμάκι έχω στην
ψυχή, φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Νύχτα αξημέρωτη ξανά, με το πιοτό της με κερνά, εβίβα μου! Σκοτάδι πίνω για πιοτό… Πω πω πω πω… Πω πω πω πω».
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Πιο κοντά με τον Μακρόν
Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ν.Δ. να ανήκουν
στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπου κυρίαρχη μορφή θεωρείται η Άνγκελα Μέρκελ, όμως ο πρωθυπουργός με
άλλον έχει έρθει πιο κοντά. Ο κ. Μητσοτάκης μπορεί και
συζητά πιο άνετα και συμφωνεί με τις περισσότερες εκ των
προτάσεων του Εμανουέλ Μακρόν. Παρά το γεγονός ότι
ο Γάλλος πρόεδρος έχει δική του κοινοβουλευτική ομάδα
στο Ευρωκοινοβούλιο (αφού κατάπιε τους φιλελεύθερους
του Φερχόφσταντ), ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν έχει
το παραμικρό πρόβλημα να στηρίξει τις θέσεις του στις
Συνόδους Κορυφής.

Η μεγάλη ευκαιρία
για τις ελληνικές
τράπεζες
«Μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση», είχε
πει ο Μάο Τσε Τουνγκ, και φαίνεται ότι ταιριάζει
γάντι η σημερινή κατάσταση παγκοσμίως με την
υγειονομική κρίση του κορωνοϊού για τις τράπεζες. Και ομιλώ για τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία αντιμετωπίζουν την κρίση
ως ευκαιρία. Και μπορεί λόγω των κυβερνητικών μέτρων να έχουν αυξηθεί τα κόκκινα δάνεια, να σταμάτησαν οι πλειστηριασμοί, αλλά αυτό ουδόλως ανησυχεί τους
τραπεζίτες. Πλέον –όπως μου μετέφεραν– δεν θα προσμετρούνται τα κόκκινα δάνεια στις προβλέψεις. Επίσης, υπάρχουν οι κρατικές εγγυήσεις, δεν υπάρχουν χρονοδιαγράμματα και με τα εργαλεία της ΕΚΤ μπορεί να γίνει κι εξυγίανση ισολογισμών μειώνοντας τα εποπτικά κεφάλαια με το QE. Πώς είπατε; Σούπερ ευκαιρία.
Μάλιστα, όπως μαθαίνω, άρχισαν οι πιέσεις προς την κυβέρνηση και την ΤτΕ, ώστε
να διώξουν τους ξένους από τις διοικήσεις των τραπεζών, υποστηρίζοντας πως είναι συνταξιούχοι από περιφερειακές χώρες της Ε.Ε. και δεν έχουν γνώση των ελληνικών συνθηκών. Πάντως, πηγές της ΤτΕ δηλώνουν ότι το σενάριο δεν ισχύει και
ότι η επόμενη ημέρα θα είναι πολύ-πολύ δύσκολη.

«Αν απλά χύνεις δηλητήριο,
δεν είσαι αριστερός»
Τα όσα έγραψε ο Καρτερός στην «Αυγή» κατά του Σωτήρη Τσιόδρα, αλλά και τα όσα λένε δεξιά κι αριστερά στελέχη τού ΣΥΡΙΖΑ
σχολίασε με τον δικό του τρόπο ο τραγουδοποιός Στάθης Δρογώσης, ο οποίος να σημειωθεί αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο Τσίπρας έκανε την κωλοτούμπα μετά το δημοψήφισμα του
Ιουλίου του 2015. Έγραψε, λοιπόν, ο Δρογώσης: «Είναι χυδαίο
“σύντροφε” να βρίζεις τους επιστήμονες που δεν έχουν καμιά πολιτική
γραμμή και βοηθούν σε αυτή την κρίση. Ναι, για την ομάδα Τσιόδρα
λέω που έχει κατασυκοφαντηθεί. Δεν ανήκει σε κανένα κόμμα…
Ο αριστερός δεν ζητάει θύματα για να επιβληθεί πολιτικά... Ο αριστερός οργανώνει αιμοδοσίες κάνει εθελοντική δουλειά και προσπαθεί
να σώσει οτιδήποτε σώζεται... Αν απλά χύνεις δηλητήριο κάθε μέρα
χωρίς επιστημονικά δεδομένα και χωρίς δομημένο λόγο δεν είσαι αριστερός...»

Τελειωμένος
στον ΣΥΡΙΖΑ
ο χάχας
Μπαλαούρας
Μου το μετέφερε πηγή που
τη θεωρώ έγκυρη εντός της
Κουμουνδούρου: Ο Μάκης
Μπαλαούρας έχει τελειώσει
για τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν πρόκειται να είναι πάλι στα ψηφοδέλτια. Η απρέπειά του με
τη σέλφι φωτογραφία που
έβγαλε δίπλα στον ετοιμοθάνατο Μανώλη Γλέζο και η δημοσιοποίησή της ήταν το τέλος του. Και αυτό που ενόχλησε περισσότερο την Κουμουνδούρου ήταν: «Δίπλα του πέθαινε
ένας άνθρωπος και αυτός γελούσε σαν χάχας».

Απλά τους εκφράζει
η κυρα-Μυρσίνη
Διάβασα ότι η Κουμουνδούρου άδειασε την... αγωνίστρια
Μυρσίνη Βουνάτσου, η οποία στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανήρτησε
ένα άθλιο κείμενο,
που μεταξύ άλλων
έλεγε: «Όταν ισοφαρίσουμε τους νεκρούς εγώ θα αρχίσω να μετρώ πτώματα. Και θα ζητάω ευθύνες ποινικές. Όσο έφταιγαν Τσίπρας και Δούρου για το Μάτι,
άλλο τόσο φταίτε εσείς». Σε οποιοδήποτε σοβαρό
κόμμα η κυρα-Μυρσίνη θα είχε διωχθεί με τις κλωτσιές. Αντίθετα, στον ΣΥΡΙΖΑ απλά την άδειασαν.
Και ξέρετε γιατί. Διότι απλά θεωρούν όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι το ίδιο και πως στο Μάτι και στη Μάνδρα (την ξέχασε η αγωνίστρια κυρα-Μυρσίνη) έκαναν σωστά τη δουλειά τους.
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Οι εξαφανισμένες ΜΚΟ, οι 5.000 ξεριζωμένες ελιές και η μούγκα του ΣΥΡΙΖΑ
Την ώρα που στην Ελλάδα βρίσκεται σε έξαρση η πανδημία, μήπως ξέρει κανένας πού βρίσκονται εκείνες οι «φιλανθρωπικές» οργανώσεις ΜΚΟ, που κατεύθυναν τους «λάθρο» και τους πρόσφυγες; Και δεν μιλάμε για τους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα», για τους κονομημένους που είχαν εγκατασταθεί στα
νησιά γιατί τους είχε πιάσει ο πόνος. Εξαφανίστηκαν όλοι, ε; Λάθος. Τα κινητά, ωστόσο, δουλεύουν κανονικά. Ο κορωνοϊός θα περάσει. Μετά θα είναι
το πραγματικό πρόβλημα. Και η Κομισιόν πιέζει να αδειάσουν τα νησιά. To be
continued. Στη Μόρια, οι «λάθρο» (αυτοί θέλουμε να πιστεύουμε και όχι οι
πρόσφυγες) ξερίζωσαν 5.000 ρίζες ελιάς. Πάει το βιος των ανθρώπων. Γι αυτά δεν μιλάει κανένας ΣΥΡΙΖΑίος. Και η νεολαία του κόμματος του Αλέξη ας
πάει τώρα να τις ξαναφυτέψει, μιας κι έλεγε ότι πρέπει ν’ αφήσουμε τους «λάθρο» θα περάσουν τον Έβρο. Και να γνωρίζουν ότι η ελιά δεν δίνει καρπούς τα
πρώτα έξι-επτά χρόνια.

Με Καρτερό και Βουνάτσου στοχοποιούν
τον Τσιόδρα, μπας και γλιτώσουν το λουκέτο
ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα μαγαζί. Και πουλάει παραμύθι. Και πάει καλά. Μάλιστα. Γι’ αυτά
τα «Καρτερικά» μιλάμε. Για τον Θανάση
Καρτερό. Που τα έχωσε στον Τσιόδρα.
Δεν τον κατηγορώ τον Θανάση, το δεξί χέρι του
Τσίπρα, θα σου πω όμως το γιατί. Όπως ένα μανάβικο πουλάει τομάτες, ο ΣΥΡΙΖΑ πουλάει ιδέες. Τζάμπα πράμα. Κάτι πρέπει να πουλάει, πάντως, γιατί
αλλιώς το σφαλίζει. Έτυχε, τώρα, να μπουκάρει ο
κορωναϊός. Και τι να κάνει, δηλαδή, ο Αλέξης; Να
το κλείσει το μαγαζί και να κάτσει σπίτι; Όχι βέβαια.
Κόμμα έχει. Επιχείρηση ολόκληρη. Πουλάει αριστεροσύνη. Ότι βλέπει πίσω από την
κουρτίνα και πασχίζει για τα
δίκαια του λαού και καλά.
Τα χώνει ο Καρτερός στον
Τσιόδρα. Πολύ καλά κάνει,
σου λέω εγώ. Περνάει ο άλλος έξω από το μαγαζί του
ΣΥΡΙΖΑ και κοζάρει βιτρίνα
για να δει την πραμάτεια του
Αλέξη. Και δεν βλέπει τίποτα. Και τι να κάνει ο Αλέξης,
δηλαδή; Βάζει τον Θανάσαρο, να βγάλει την ντουντούκα
από τις πορείες παλιά και να
φωνάζει έχουμε Τσιόδρα
σήμερα. Στη μισή τιμή. Να σ’
το προχωρήσω. Πρέπει –σου
λέει ο Τσίπρας– να πούμε κι
εμείς κάτι. Να κάνουμε αντιπολίτευση. Και ποιο θα
βρίσουμε; Τον Μητσοτάκη; Όχι βέβαια. Αυτά είναι παλιά πολιτική. Παρωχημένη. Τον Τσιόδρα θα
βρίσουμε. Έτσι είναι. Διότι άπαξ και βρίσεις τον
Μητσοτάκη τέτοιον καιρό, είσαι χαμένος από χέρι.
Δεν πουλάει ο Μητσοτάκης στους ΣΥΡΙΖΑίους. Το
παίδεψε στο μυαλό του ο Αλέξης και το βρήκε. Θα
παίξουμε Τσιόδρα, σου λέει. Ότι κάτι γίνεται, ότι
δεν μας τα λέει καλά. Διότι άμα τα χώσουμε στον
Μητσοτάκη, χάνουμε 2-0 από τα αποδυτήρια. Άπαξ και μας δει στην τηλεόραση δίπλα-δίπλα με τον

Ο

Μητσοτάκη, όλοι τον Κυριάκο θα βλέπουνε.
Και πλακώνει ο Καρτερός –δηλαδή, ο Τσίπρας–
και τα χώνει στον Τσιόδρα. Μόνο έτσι θα με προσέξουνε, σου λέει. Καλός κι άγιος ο Τσιόδρας, αλλά
εδώ πρέπει να κάνουμε και τη δουλειά μας, σου λέει ο Αλέξης. Θα βάλουμε τον Ξανθό να λέει καμιά
καλή κουβέντα, αλλά θα τον αμφισβητήσουμε τον
κυρ-Σωτήρη για να σώσουμε το μαγαζί. Θα μας το
κλείσει αν συνεχίσει έτσι. Θα πούμε ότι κάνει προπαγάνδα υπέρ της ΝΔ. Θα τον λοιδορήσουμε τον
κύριο. Θα πούμε ότι όταν κλαίει το κάνει επίτηδες,



Ο Αλέξης αφού βλέπει ότι
το μαγαζί του ΣΥΡΙΖΑ βάζει
λουκέτο από την αφωνία
κι ότι στο μπρα-ντε-φερ με
τον πρωθυπουργό είναι χαμένος
από χέρι, βρήκε το «φάρμακο»
με την πένα του Θανάσαρου
Καρτερού και την παραφροσύνη
της Βουνάτσου

ότι εκπροσωπεί την κυβέρνηση της Δεξιάς. Λες κι ο
ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερή κυβέρνηση, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
Έχω λάθος; Ποιος είναι ο Τσιόδρας, σου λέει ο
Καρτερός, που θα μας διαλύσει το μαγαζί; Ένας γιατρουδάκος είναι. Και θ’ αφήσουμε τον Σωτηράκη
να μας βάλει λουκέτο; Κατάλαβες, τώρα, πώς το παίζει το έργο ο ΣΥΡΙΖΑ; Και μην πει κανένα κορόιδο,
ότι αυτά τα γράφει ο Θανάσης κι είναι προσωπικές
του απόψεις. Κι ο Βαξεβάνης προσωπικές του απόψεις εκφράζει. Άμα είναι έτσι, να βγει ο Αλέξης
και να πει ότι εμείς ως κόμμα,
διαφωνούμε με τον Θανάσαρο.
Στα ίσια. Και το πολιτικό γραφείο
και η πολιτική γραμματεία. Κι ο
Παπαδημούλης, βέβαια. Μην
τον ξεχάσουμε και το άδειο τοτέμ
της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ στην
Ευρώπη.
Γιατί δεν το είπαν αυτό ο Αλέξης και οι Σκουρλέτηδες; Γιατί
ξέρουνε ότι τέτοιο κοινό υπάρχει στον ΣΥΡΙΖΑ. Μην το χάσουμε, σου λένε, γιατί πάμε άπατοι.
Αυτό το κοινό το εκφράζουν οι
Βαρεμένοι και οι Βουνάτσες.
Άπαξ και η άλλη στη Μυτιλήνη,
η Μυρσίνη Βουνάτσου, σου
λέει ότι περιμένουνε να γίνουν
100 οι νεκροί για να λογαριαστούμε με τη Δεξιά, τι να γράψει
κι ο Θανάσης, δηλαδή; Άλλα; Τα ίδια θα γράψει.
Έτσι είναι. Φέρετρο-φέρετρο τους μετράει η
Μυρσίνη. Μόλις φτάσουνε τους 100, θα βγει και
θα πει ότι εκατό εσείς, εκατό εμείς στο Μάτι, μία η
άλλη. Κι άμα γίνουνε 125 μαζί μ’ αυτούς στη Μάνδρα που έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες, ακόμα καλύτερα. Και μην πει κανένας ότι τα γράφω
χοντρά. Ερώτηση κάνω. Αποδοκίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ
τη Βουνάτσου; Μία ανακοίνωση έβγαλε η νομαρχιακή επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στη Μυτιλήνη; Αφωνία έπαθαν οι ΣΥΡΙΖΑίοι και με τη Μυρσίνη.
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▶ ΣΕΛ. 14-15



▶ ΣΕΛ. 11

Πρωταθλήματα, Champions League,
Europa League







«Ότι πουν οι… Τσιόδρες!!!»

▶ ΣΕΛ. 17

  



Αγοράζει αεροπορική
εταιρεία (Paok Airlines;)
κι όχι παίκτες…

▶ ΣΕΛ. 19

Όλοι κοιτάζουν
την πάρτη τους…

▶ ΣΕΛ. 19

• Αυτό εννοούσε το αφεντικό του ΠΑΟΚ, όταν
μιλούσε για «ελίτ» της Ευρώπης, ότι η ομάδα θα έχει
το δικό της αεροπλάνο, αλλά τρολάρει τον λαό του
ότι θα το πετύχει με… πιτσιρικάδες αφού διώχνει τα
«μεγάλα» συμβόλαια, ενώ κρατάει τον Φερέιρα (με
καπέλο» τον Γιωργάκη) γιατί ο Λουτσέσκου δεν
δέχτηκε να ξανάρθει, κι έχει stand by τον Πάμπλο
Γκαρσία ▶ ΣΕΛ. 12-13

• Σαββίδης, Μαρινάκης, Μελισσανίδης,
Αλαφούζος λένε το «ποίημα» των ατομικών
συμφερόντων τους στις τηλεδιασκέψεις της
Super League1, ο Τσέφεριν της UEFA βλέπει τα
λεφτά να χάνονται και απειλεί, ενώ τα τηλεοπτικά
έσοδα του χρόνου θα έχουν πάρει την κατρακύλα
▶ ΣΕΛ. 22

